
Klauzula informacyjna dla pracowników Przedszkola 

Szanowna/y Pani/Panie zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej, 

ul. Wadowicka 69 32-600 Oświęcim.  

 

2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na ww. adres, za pośrednictwem adresu e-

mail psporebawielka@psporebawielka.gminaoswiecim.pl, pod numerem tel. 33 84 28 402. 

 

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z naszym 
inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail IOD@kancelariapaliwoda.pl  
 

4. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy w związku z obowiązkami 
pracodawcy wynikającymi z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) . Podanie danych osobowych 
w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy - art.  221 oraz ustawę 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203 ze zm.) jest 
obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne i przetwarzanie tych danych opiera się o zgodę 
w zw. z art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 
celów i mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
administratora w szczególności Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, 
dostawcom oprogramowania, obsłudze prawnej, BHP.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

7. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres zatrudnienia a 
później przez okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej wynikający z przepisów prawa.  

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych a w stosunku do 
danych przetwarzanych w oparciu o zgodę do jej cofnięcia w dowolnym momencie i żądania 
zaprzestania przetwarzania.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 


