
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

– informacja dla pracowników 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 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 (zwanym dalej RODO) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozu 

Stutthof w Niestępowie informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w 

Niestępowie, ul. Raduńska 62, 83-331 Niestępowo. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.spniestepowo@wp.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia oraz realizacji zadań związanych ze stosunkiem pracy 

oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c RODO, w związku z m.in. ustawą z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 

1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, ustawą Karta Nauczyciela, ustawą o 

systemie informacji oświatowej, ustawą o pracownikach samorządowych. 

5. Dane mogą być przekazane:  

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności 

na rzecz Administratora, np.: podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, 

organizatorom wycieczek, konkursów – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych;  

b) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np.: Ministerstwu Edukacji Narodowej, 

Kuratorium Oświaty, Gminie.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie: 

a. przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane; 

b. w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym;  

c. w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. 

8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych  

oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie 

jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów, wskazanych w p. 3. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 


