
Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników 

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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1) oraz ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1000) informuję, że:  

 Kto jest administratorem? 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą 

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Młodzieżowa 1 

 

IOD 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych.  

Kontakt:  iod@zs1.nowydwormaz.pl 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe? 

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) – w celach związanych z zatrudnieniem, przyznawaniem świadczeń socjalnych z 

ZFŚS. 

Komu mogą być przekazywane dane osobowe? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. ZUS, PIP, US, MEiN (SIO), pracownicy Nowodworskiego Centrum Usług 

Wspólnych, organ prowadzący, organ nadzorujący. Dane osobowe mogą być powierzone na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych takim podmiotom jak: przychodnia lekarska (w zakresie medycyny pracy – badania wstępne, 

okresowe, kontrolne), firma ubezpieczeniowa (ubezpieczenie grupowe). Podmiotu upoważnione na mocy przepisów prawa.  

 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? 

Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy. Dane osobowe w zakresie świadczeń 

socjalnych z ZFŚS przez okres 5 lat. 

Jakie prawa przysługują  w związku z ochroną danych osobowych? 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:  

1. dostępu do treści swoich danych osobowych; 

2. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; 

3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy: 

a. dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

b. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

a. osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,  

c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane 

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.  

 

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

Czy dane są przekazywane poza EOG? 

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

 

 


