Klauzula informacyjna dla pracownika – po przyjęciu
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 9, ul. Krajewskiego 1, 51-690
Wrocław
2.

Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować
e -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w celu
rekrutacji, zatrudnienia, w celu obsługi kadrowo-płacowej pracowników oraz osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a także w celu realizacji praw i
obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w celu realizacji umowy zawartej między
pracownikiem/kandydatem, a pracodawcą - w zakresie określonym przepisami prawa pracy,
w szczególności wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy. Podstawą przetwarzania przez
pracodawcę innych dodatkowych danych osobowych może być wyraźna zgoda osoby
ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.)
5.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu
wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do
zrealizowania celów przetwarzania.

6.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas, w
którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń

7.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
(poprawiania). Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przysługuje jedynie w
sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z
obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. W
przypadku zmian danych osobowych, w szczególności nazwiska lub adresu do
korespondencji, mają Państwo obowiązek niezwłocznie zgłosić to Administratorowi
(Pracodawcy)

8.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa
danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

10. Osoby, których dane dotyczą, nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają.
11. Administrator stosuje odpowiednie, na możliwie najwyższym poziomie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

