
Klauzula informacyjna dla pracowników 

 

Co to jest RODO? 

RODO, to ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku, które reguluje sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych. 

Czy przetwarzamy dane osobowe?  

Szkoła przetwarza dane osobowe pracowników przedszkola, w szczególności dane 

identyfikacyjne, dane kontaktowe, wizerunek oraz inne dane wymagane przez przepisy prawa.  

Kim jest IOD? 

Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. IOD wspiera Administratora w realizacji 

obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych.  

Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka                               

w Kleszczowie                     

 Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

• Celem przetwarzania jest spełnienie obowiązku ustawowego w zakresie zatrudnienia.   

• W zakresie wizerunku celem przetwarzania jest prezentowanie współudziału 

pracowników w życiu szkoły oraz promowania jego działalności.  

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?  

• Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązku prawnego                                 

w szczególności wymogów ustaw: Kodeks pracy, Karta Nauczyciela, o pracownikach 

samorządowych, o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym, o systemie ubezpieczeń społecznych, 

o związkach zawodowych, Ordynacja podatkowa, o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach.  

• Przetwarzanie wizerunku odbywa się na podstawie wyrażenia zgody - art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO oraz art. 81 ust.1, ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

• Dane przetwarzane w związku z realizacją zadań ustawowych, przechowywane są 

przez okres zatrudnienia w szkole oraz archiwizowane po zakończeniu stosunku pracy 

przez okres 10 lat lub 50 lat w zależności od daty zatrudnienia. W szczególnych 

przypadkach, dane mogą być archiwizowane przez dłuższy okres, zgodnie                                    

z obowiązującymi przepisami prawa. 



• W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, do ustania celu 

przetwarzania lub jej cofnięcia.  

Kto jest odbiorcą danych osobowych? 

Odbiorcami są: 

• Organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, których zadania wynikają z przepisów prawa                

np.: Gmina Kleszczów, kuratoria oświaty, inne placówki oświatowe.  

• Podmioty przetwarzające dane na podstawie umów zawartych z przedszkolem                                 

np.: przychodnie medycyny pracy, biura podróży, podmioty serwisujące systemy 

informatyczne i monitoringu, dostawcy usług internetowych (poczta e-mail, strona 

www), firmy ubezpieczeniowe, firmy szkoleniowe (BHP, pierwsza pomoc itp.) oraz 

osoby przeglądające stronę www.spklszczow.pl , kronikę w wersji tradycyjnej a także 

tablice ekspozycyjne w holu Szkoły. 

• Inne podmioty takie jak: związki zawodowe. 

Jakie masz prawa? 

• Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. informacji czy Administrator 

przetwarza dane i w jaki sposób.  

• Sprostowania tych danych, jeśli są nieprawidłowe.  

• Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek 

wymienionych w art. 17 i art. 18 RODO. 

• Wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Czy musisz podawać dane osobowe? 

Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia dokumentacji pracowniczej jest 

obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy. 

W zakresie wizerunku jest dobrowolne a brak zgody na jego wykorzystanie nie wiąże się z 

żadnymi konsekwencjami.  

W jaki sposób możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych?   

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, wysyłając korespondencję na adres e-mail inspektor@skrzynka-rodo.net.pl lub na 

adres e-mail Administratora spkleszczow@poczta.onet.pl oraz adres pocztowy ul. Szkolna 4, 

97-410 Kleszczów. 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, są dostępne również na stronie 

www.spkleszczow.pl w zakładce dokumenty szkolne oraz w sekretariacie szkoły. 

http://www.spklszczow.pl/
mailto:inspektor@skrzynka-rodo.net.pl
mailto:spkleszczow@poczta.onet.pl
http://www.spkleszczow.pl/

