
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego  

z siedzibą ul. Piaskowa 52, 66-100 Sulechów  

Inspektor ochrony danych (IOD)  

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zs3-sulechow.pl. 

Cele  przetwarzania danych osobowych  

Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się m.in. w celach:  

• zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę;  

• wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym 

prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych;  

• wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, kwalifikacjami 

zawodowymi pracownika, w tym realizacją szkoleń;  

• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu 

zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości 

oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji;  

• zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły;  

• obsługi informatycznej w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

• niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania 

obowiązków pracownika lub pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

• przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa pracy, przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Okres przechowywania danych  

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany 

przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, 

ubezpieczeń społecznych.  

Odbiorcy danych  

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: 

Podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi 

szkoleniowe,  usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów,  jak również inni administratorzy danych 

osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub 

kurierską. 

Prawa osoby, której dane dotyczą  

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,  

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich 

niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy.  

Informacja o profilowaniu 

Administrator  nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
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