
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

(Pracownik) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu informacji 
takich danych w UE (RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie, z siedzibą w 22-105 Okszów,  
ul. Szkolna 2, tel. 82 569 07 22, e-mail: zsckr@okszow.edu.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w ZSCKR w Okszowie jest Pani Karolina Cichosz,  
e-mail: iod.zsckr@okszow.edu.pl, tel. 82 569 07 23. 

3. Przetwarzanie i gromadzenie Państwa danych osobowych w celach związanych 
ze stosunkiem pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 
zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz 
innych ustaw jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne – 
wymagana jest zgoda pracownika (np. na wykorzystanie wizerunku). 

4. Administrator przetwarza Pani/a dane osobowe w ściśle określonym celu,  
o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może 
przekazać/powierzyć Pani/a dane innym podmiotom. Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar 
sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą 
funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) 
lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, 
umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

5. Administrator nie przekazuje Pani/a danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celu do jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji 
określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
(Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

7. Ma Pan/i prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed cofnięciem. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który 

zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO), z siedzibą w 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

Pani/a dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

mailto:iod.zsckr@okszow.edu.pl

