Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pracownika
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 z siedzibą przy
ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie (kod pocztowy: 03-806), tel.: (22) 819 00 38, adres e-mail:
ckz1@edu.um.warszawa.pl.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym
przetwarzaniem. Prosimy o kontakt na adres mailowy: CKP_IOD@DBFOPLD.WAW.PL lub listownie na adres
podany w punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest adresowana do inspektora ochrony danych.
3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
a) zawarcia i realizacji umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych, przepisów podatkowych, bhp na podstawie przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - w przypadku nauczycieli, ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku
dochodowym od osób fizycznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO);
c) podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - w przypadku nauczycieli (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) zapewnienia dostępu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994
r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO);
e) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji oświatowej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
f) prowadzenia monitoringu wizyjnego szkoły jako zadanie realizowane w interesie publicznym w zw. z art. 108b
ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
g) promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności jej uczniów oraz nauczycieli na podstawie
udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w innych celach zgodnych z udzielonymi wcześniej przez Panią/Pana
zgodami na cele podane w treści zgód (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych będą:
a) podmioty, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia danych osobowych lub realizują
własne cele przetwarzania, w szczególności dzielnicowe biuro finansów oświaty oraz firmy świadczące usługi
prowadzenia arkusza organizacyjnego, dziennika elektronicznego, hostingu skrzynek pocztowych i strony
internetowej, banki, eksperci z listy MEN (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO);
b) podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych następuje na podstawie Pana/Pani wniosku lub zgody;
c) dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Sąd, Prokuratura)
lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia a także po jego zakończeniu przez
czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane w celach archiwizacyjnych zgodnie z instrukcją
kancelaryjną wynikającą z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub z
innych przepisów prawa.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp
do danych oraz o kopię danych, sprostowanie danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub
umieszczonych na naszych stronach internetowych, ograniczenie przetwarzania i przenoszenie danych, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać,

wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan korzystać, zależeć będzie np. od
podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Państwa danych przez Administratora.
7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust.
2 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona zgoda jest dobrowolna i przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z
obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

