
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE 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)  o ochronie  danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej, ul. Wyzwolenia 61, 09-300 Żuromin,

tel. 23 6572219

2.) Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: adw.lukaszgrzelak@gmail.com

3.) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane  w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia

ewidencji  pracowników  zgodnie  z  Kodeksem  Pracy,  zgłoszenia  pracownika  i  członków  jego

rodziny  do  ZUS,  ich  aktualizacji  oraz  przekazywania  informacji  o  zwolnieniach,  prowadzenia

rozliczeń  z  pracownikami  i  realizacji  innych  świadczeń  pracowniczych,  naliczania  potrąceń,

obliczania  składek  ZUS,  zapewnienia  opieki  medycznej,  realizacji  obowiązków  prawnych

wynikających m. in. z ustawy Karta nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy

prawo oświatowej, ustawy o pracownikach samorządowych.

4.) Odbiorcami  danych  są  upoważnieni  pracownicy  administratora,  podmioty,  jakim należy

udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, jakim dane

zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5.) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,  

w tym przez 50 lat od ustania stosunku pracy.

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

usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia  sprzeciwu,  prawo do cofnięcia  zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  jakiego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.



7.) Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO,  gdy  uzna  Pani/Pan,  

iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  narusza  przepisy  Rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8.) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9.) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (m. in. Kodeks

pracy,  ustawa  Karta  Nauczyciela,  ustawa  o  pracownikach  samorządowych).  Jest  Pan/Pani

zobowiązana  do  ich  podania  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie

niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych

osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 

w  dowolnym  momencie.  Cofnięcie  to  nie  ma  wpływu  na  zgodność  przetwarzania  z  prawem,

jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


