
Klauzula informacyjna dla pracownika  

Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich 

reprezentowana przez dyrektora Mirosława Matusiaka – tel. 87 520 62 28.  

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej jest Zbigniew Bogdan.  Można z nim 

kontaktować się poprzez e-mail: zibi63@poczta.onet.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem 

procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą: Poradnia Medycyny Pracy; Zewnętrzny usługodawca BHP; 

Organy kontrolne, nadzorcze i audytowe; Zewnętrzny administrator programu kadrowo - 

płacowego; Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w tym elektroniczne przetwarzanie w ramach 

programu Płatnik; Urząd Skarbowy; Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa (w razie 

przystąpienia do niej); Komisja Socjalna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; Podmioty 

szkoleniowe, doradcze, konsultacyjne w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia usługi 

(doradztwa, szkoleń, mediacji, itp.); Podmioty organizujące wyjazdy służbowe lub niezbędne do 

wykonania usługi przejazdowej lub hotelowej w ramach zadań służbowych; Wnioskujący  

o udostępnienie informacji publicznej; Zewnętrzne firmy obsługujące ubezpieczenia grupowe od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia 

zgodnie z: ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 

2018 poz. 217 z późn. zmianami).  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do 

danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 

§1, §2 i §4 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia. 

9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

     

 

……..……………………………… 

data i podpis pracownika 


