
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRACOWNIK NIEDYDAKTYCZNY SZKOŁY 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. por. Edwarda Błaszczaka  
ps. „GROM”, Chmielek 81, 23-412 Łukowa, zwana dalej „Administratorem”. Administrator prowadzi operacje 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: biuro@myszkowiak.pl.  
3. Dane osobowe pracowników Administratora, są przetwarzane w celu zatrudnienia.  
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

1) art. 6 ust 1 lit. C RODO  w zw. z: 
a) Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018. poz. 1260), Ustawą 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Ustawą 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych,  

b) 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, (Dz.U.2017.894 t.j. z dnia 2017.05.08). 

2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich 
przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych. 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:  
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe  
w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 
podmioty przetwarzające). Odbiorcą danych może także być ZUS lub inne firmy ubezpieczeniowe w zakresie polis 
ubezpieczeniowych. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:  

1) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, natomiast 
2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej 

cofnięcia.   
8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
2) przenoszenia danych, 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa 

szczególną sytuację, 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać  

w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi 
danych,  

6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:  
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,  
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,  
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,  
d) ewentualnym źródle pozyskania danych, 
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym dane te są udostępniane. 
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: 

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa, 
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody 

– mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.  
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