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KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych pracownika
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w skrócie
"RODO" i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.
1000 informuję, iż:
1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkół MechanicznoElektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie, ul. Targowa 29 - w skrócie ZSM-E.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może
się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w ZSM-E lub jego zastępcą pod adresem
e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numerem telefonu 34 370 63 14.
Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w związku z prowadzeniem spraw
pracowniczych wynikających z zatrudnienia w ZSM-E odbywać się będzie na podstawie „RODO”
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wiążącym go stosunkiem pracy z ZSM-E
na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych osobowych będą organy
nadzoru i kontroli działające w na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i ich nie
przekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartego stosunku pracy z ww. jednostką. Podanie
pozostałych danych jest dobrowolne.
Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody
(dot. danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”).
Dane osobowe będą przetwarzane w okresie prowadzenia spraw pracowniczych w ZSM-E przez
okres trwania stosunku pracy oraz przez 50 lat od momentu zakończenia stosunku pracy w ww.
jednostce.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od ZSM-E dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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