KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA PRACOWNIKÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W NIECHCICACH

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), na podstawie art. 13 Dyrektor Szkoły informuje, że:
1.

Szanowny Pracowniku, Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niechcicach
ul. Częstochowska, Niechcice, 97-340 Rozprza
tel. (44) 615 06 85
e-mail: niechcice_gimn@poczta.onet.pl; www.zsgniechcice.manifo.pl
2.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się poprzez e-mail
rodo@rozprza.pl. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach, dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.

Administrator, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, przetwarza Twoje dane w celach związanych
ze stosunkiem pracy. Podanie Twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

4.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może
przekazać/powierzyć Twoje dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy
prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, kuratorium, instytucje związane z obsługą funduszy
unijnych, podmioty związane z obsługą sfery finansowo księgowej – GZO w Rozprzy, sfery socjalnej – ZUS,
PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia
danych do przetwarzania.

5.

Twoje dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

6.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również
masz prawo do ograniczenia przetwarzania.

7.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

8.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

