Żarki, dnia 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest:
Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Zespól Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach – Mariola Piątek
42 – 310 Żarki ul. Myszkowska 50
Teresa Pucek
teresa.pucek2@gmail.com
502235656
Realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie
z Ustawą z dnia7 września 1991r. O systemie oświaty zgodnie z ustawą
z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe oraz na podst. art. 6 ust. Lit.
C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
Rekrutacji pracowników i współpracowników na podstawie ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 2018 r. ,poz. 917).
Realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie
ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy ( Dz. U. Z 2018 r., poz. 917 ).
Organizacji oraz przeprowadzenia egzaminów na podstawie ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat ( Dz. U. Z 2017 r. , poz.
2198) , ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z
2017 r. , poz59z późniejszymi zmianami ).
Organizacji i przeprowadzenia szkoleń kandydatów lub szkoleń
uzupełniających dla egzaminatorów oraz prowadzenia ewidencji
egzaminatorów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. Z 2017 r. , poz. 2198 ), ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r. , poz. 59
z późniejszymi ).
Realizacji zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych( Dz. U. Z 2017 r. , poz.
1579).

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy art. 22
w związku z art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. B RODO

Informacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów:

Odbiorcami Pani /Pana będą:
1. Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach,
2. Podmioty świadczący usługi na rzecz statutowych działań Zespołu
Szkół im. T. Kościuszki,
3.Współpracownicy Zespołu Szkół im. T. Kościuszki,
4.Podmioty uprawnione na podstawie następujących przepisów:
a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2017 r.,
poz. 2198).
b. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r. ,
poz. 59 z późniejszymi zmianami).
c. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.
U. 2017 r. , poz.1579).
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Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami w/w Ustawy
oraz aktów wykonawczych
Okres przechowywania danych :

Ma Pani/Pan prawo do:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazanie Pani / Pana danych osobowych:

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
oraz profilowaniu.
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