
 
 

 

 

KLAUZULA   INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW  

PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach 

 

Szanowni Państwo! 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Administratorem 

Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki  

w Mokrzyskach, z siedzibą przy ulicy Wiślanej 47, 32-800 Brzesko, telefon: 14 68 68 444, adres e-mail: 

szkola.mokrzyska@brzesko.pl  

 

1. Przedstawicielem Administratora jest dyrektor szkoły. 

 

2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod-domagala@poczta.okay.pl  

 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartych umów o pracę zgodnie KP i KN  

na podstawie art. 6 i 9 RODO. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane  

w przepisach prawa. 

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa  

o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez 

pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 

akt osobowych pracownika. 

 

5. Podanie danych jest  wymogiem ustawowym zgodnie z pkt. 3, który  dotyczy Umowy o pracę, 

niepodanie danych spowoduje, że  umowa nie będzie realizowana. 

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do obowiązujących przepisów  

i regulacji. 

 

7. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą mogły być 

przetwarzane tylko w przypadku ewentualnych roszczeń. 

 

8. Twoje dane osobowe są przetwarzane lub mogą być przetwarzane  w sposób tradycyjny w wersji 

papierowej oraz w sposób zautomatyzowany za pomocą programów komputerowych i aplikacji. 

 

9. Budynek szkoły i  place przyszkolne objęte są całodobowym monitoringiem wizyjnym. 

 

10. Pracownicy szkoły posiadają prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
Mokrzyska ul. Wiślana 47, 32-800 Brzesko 

tel./fax   14 68 68 444   
e-mail: szkola.mokrzyska@brzesko.pl 

www.szkola.mokrzyska.pl 
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b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych, 

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy tylko zgody na przetwarzanie 

danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. 

 

Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa. 

 

11. Administrator nie zamierza przekazywać danych do przetwarzania poza teren Unii Europejskiej lub 

organizacji międzynarodowej.  

 

12. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z danych osobowych  

w ramach niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych lub 

dyrektorem szkoły, który rozpatrzy Państwa zapytanie. 

 

 

mgr Marek Kossoń 

dyrektor szkoły  


