Klauzula informacyjna – pracownicy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w
Bytowie, ul. Gdańska 57, 77-100 Bytów.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email:
iod@epomerania.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez
Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków
związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);
b. wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów
szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przyznawaniem
świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń związanych z opieką medyczną, benefitów,
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach komunikacji z pracownikami i
współpracownikami Pracodawcy;
c. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z
realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających jednak wprost z
umowy o pracę ani z przepisów prawa;
d. innym niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
Dane te będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych
aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku
prawnego (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h RODO), na podstawie zgody wyrażonej w
zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w trakcie zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit a
RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: firmy medyczne świadczące usługi zdrowotne
na rzecz pracowników, firmy szkoleniowe, firmy oferujące pozapłacowe świadczenia pracownicze i
ubezpieczyciele, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, świadczące usługi
księgowe, podmioty z grupy kapitałowej oraz klienci i kontrahenci Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej na podstawie
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów
prawa w szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania,
żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia
sprzeciwu. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia
umowy i realizacji przez Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa.
10. Pani/Pana dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz NIE będą profilowane.

1

