Załącznik 1g Procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy/współpracy/praktyki/stażu u administratora

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMÓW
CYWILNOPRAWNYCH
Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w
Sokółce, ul. Grodzieńska 43, 16-100 Sokółka, zwana dalej „Administratorem”. Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Dane
kontaktowe
Inspektora
Ochrony
Danych:
Rafał
Andrzejewski,
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel-504976690.
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy,
wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane
dotyczą, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, profilaktyki zdrowotnej lub medycyny
pracy oraz innych obowiązków ciążących na Administratorze (np. związanych z rachunkowością), ewentualnie
w celach informacyjnych oraz promocji i budowy wizerunku Administratora. Podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO oraz inne akty prawne,
w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej,
prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez
podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności
organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym, organom systemu ubezpieczeń społecznych
i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy; w przypadku niepodania
tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być
przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek
dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
Posiada Pani/Pan prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym
prawo do uzyskania kopii danych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w
art. 17 RODO,
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 20 RODO,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 21 RODO,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych
które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym
momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany
w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia
roszczeń.

