Załącznik nr 5b do polityki ochrony danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA SZKOŁY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im.
Karola Libelta w Poznaniu, ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań.
2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Szkole pełni podmiot zewnętrzny (Alpha Tomasz
Zaremba), mail: tzaremba@alpha-doradztwo.pl
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z
ustaw: z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty nauczyciela, z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
art. 22 pr. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) oraz
przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych powszechnie obowiązujących, którym jest
realizacja praw i obowiązków pracowników i pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji praw i
obowiązków pracowników i pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, instytucje publiczne w ramach
wykonywania przez Administratora obowiązku prawnego polegającego na udostępnieniu danych
osobowych pracownika lub na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane osobowe
dotyczą: a) NSZZ Solidarność; b) Związek Nauczycielstwa Polskiego, c) Kuratorium Oświaty, d)
Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, e) Lekarz Medyny Pracy, f) komornicy sądowi i skarbowi, g)
stowarzyszenia, h) kluby sportowe, i) związki sportowe, j) towarzystwa ubezpieczeniowe, k)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, l) inne podmioty*.
9. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są również podmioty zajmujące się obsługą
informatyczną świadczoną dla Administratora.
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

*niepotrzebne skreślić

