RODO - klauzula informacyjna
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

Klauzula informacyjna

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Zbrachlinie 87-731 Waganiec,
Zbrachlin 16, e-mail zszbrachlin@op.pl;
• Inspektorem ochrony danych jest pan Tomasz Jarębski tel. 782515796 e- mail tomjar@op.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze
stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
• Podane przez Panią/Pana dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą
Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione
z mocy prawa np. ZUS, US itp.;
• Podane przez Panią/Pana dane osobowe również nie podlegają przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowych;
• W procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą uczestniczyć podmioty
przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Podmiotami
tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi bhp,
usługi medycyny pracy itp.;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania,
zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie
spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowoskładkowych.

