
Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4
maja 2016r.), zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informuję, iż:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Busku-Zdroju, z którym można się skontaktować korespondencyjnie
pod adresem: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kusocińskiego
3B, 28-100 Busko – Zdrój, elektronicznie pod adresem e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl lub telefonicznie pod
numerem tel. 41 3782472.

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować  we  wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl.

3. Państwa  dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  nawiązania  stosunku  pracy,  prowadzenia  ewidencji
pracowników  zgodnie  z  Kodeksem  Pracy,  zgłoszenia  pracownika  i  członków  jego  rodziny  do  ZUS,
ich  aktualizacji  oraz  przekazywania  informacji  o  zwolnieniach,  prowadzenia  rozliczeń  z  pracownikami
i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:

a) art.  6  ust.  I  lit.  c  i  art.  9  ust,  2  lit.  b  RODO tj.  gdy przetwarzanie  jest  niezbędne do wypełnienia
obowiązku  prawnego  ciążącego  na  placówce  oraz  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą,
w  dziedzinie  prawa  pracy,  zabezpieczenia  społecznego  i  ochrony  socjalnej,  w  tym  w  związku
z wykonaniem obowiązków nałożonych art,  22 (1)  par.  1 i  2 Kodeksu Pracy,  art.  10 ust.  5  Karty
Nauczyciela, art, 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59),
art. 1, 6 oraz 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą.

4. Odbiorcami  danych  osobowych  są  podmioty  z  którymi  Administrator  zawarł  umowy  powierzenia
przetwarzania  danych,  a  w  szczególności  prowadzące  działalność  pocztową,  podmioty  świadczące  usługi
wsparcia  IT.  podmioty, którym należy udostępnić  dane osobowe w celu wykonania  obowiązku prawnego,
a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku
kalendarzowego w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo
gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art, 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych.

6. Mają  Państwo  prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,
ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,  którym jest  Prezes  Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza
przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do podania danych. 
Nie podanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.
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