
Zgoda pracownika na przetwarzanie danych przez pracodawcę 
 

OŚWIADCZENIE 
  

Ja, niżej podpisana/podpisany: 
 

………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego prywatnego adresu e-mail w celu 

przekazywania mi informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 
………………………………….…………………………………………………………………………………………………..  

(adres e-mail) 
 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego prywatnego numeru telefonu w celach 
służbowych 

 
………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

(numer telefonu) 
  

 
przez Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” 
w Piekarach, Piekary 2, 32-060 Liszki. 
 
 
Zostałam/zostałem poinformowana/ny 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 
Rozporządzeniem, że: 

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

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 Liceum, wskazany w pkt 1; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Liceum na podstawie art. 6 ust. 1 
pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia; 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;  
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu przetwarzania danych 

na potrzeby Liceum; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 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. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne; 
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

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

(miejscowość)             (data)         (czytelny podpis pracownika/zleceniobiorcy) 
 
 


