
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pracownika 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej jako Rozporządzenie) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert 
w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, Piekary 2, 32-060 Liszki. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: 
rodo@radosnanowina.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym 
w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez 
pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest 
obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku 
z zatrudnieniem odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego, 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia Pani/Pana zdolności do 
pracy - art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia. Dane będą mogły być 
również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit. f 
Rozporządzenia), jako uzasadniony interes administratora danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie 
wynikać z przepisów prawa. Do danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające 
dane w imieniu Administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi 
niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych 
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe 
będą również mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych 
z zatrudnieniem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody 
w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, 
które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
 
 
 
……………………..…….…, dnia …………………….  ………………………....................................... 

(miejscowość)                  (data)      (czytelny podpis pracownika) 
 


