
Damienice, dn. 03.09.2018

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W DAMIENICACH

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych pracowników Szkoły Podstawowej w Damienicach 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2  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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję
Pana/Panią, że:

Administratorem Pani/Pana Danych jest:

Szkoła Podstawowa w Damienicach
z siedzibą: Damienice 11, 32-700 Bochnia, adres e-mail :

damienice@szkolagminabochnia.pl; tel. 14 612 25 65,  reprezentowana
przez Dyrektora, Joannę Święch

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe:

                                     
                                                  Anna Imiołek

zsgdamienice@gmail.com

Administrator gromadzi i przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe:

W celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie danych osobowych 
w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks
Pracy oraz ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 
2017r. poz. 1189 i 2203 z późn. zm.) jest obowiązkowe, a w pozostałym 
zakresie dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącz-
nie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów:

Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmio-
tów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie 
zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

Okres przechowywania danych:  
Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to koniecz-
ne, tj. przez okres wyznaczony przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo :

Żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody.
 

Ma Pani/Pan prawo:

Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe, które 
Pani/Pana dotyczą są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych. 

Pani/Pana dane:   Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i 
profilowaniu. 
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