Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych pracowników przetwarzanych
w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
w Wyszkowie z siedzibą przy ul. Matejki 9, 07-200 Wyszków, NIP: 7621893038, jest Dyrektor, kontakt:
tel. 29 7429327, lub listownie na adres siedziby.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl — z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie
korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
w Wyszkowie są:
 przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b)
 przepisy prawa: ustawa Kodeks pracy (art. 221); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; ustawa Karta Nauczyciela; ustawa o systemie
informacji oświatowej; ustawa Kodeks Pracy; ustawa o pracownikach samorządowych; ustawy Kodeks
Cywilny — podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
wymienione przepisy prawa.
 zgoda na: przetwarzanie danych kontaktowych nr telefonu, adres e-mail — podanie danych jest
dobrowolne i służy jedynie przyśpieszeniu trybu załatwienia bieżących spraw;
 zgoda na wykorzystanie wizerunku w celu promocji ZS Nr 3 w Wyszkowie
4. Cel przetwarzania danych: dane będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy o pracę bądź
umów cywilno-prawnych.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania pracy oraz po tym czasie:
 dokumentacja dotycząca zatrudniania i zwalniania; dokumentacja dotycząca prac dodatkowych
pracowników (umowy cywilno-prawne ze składką na ubezpieczenie społeczne); Akta osobowe osób
zatrudnionych – 50 lat / 10 lat;
 Nagradzanie pracowników; kart ewidencji czasu prac; dokumentacja dotycząca ubezpieczeń osobowych;
wypadki pracownicze; opieka zdrowotna (organizowanie i obsługa opieki zdrowotnej, badania lekarskie w
zakresie medycyny pracy; dokumentacja wynagrodzeń za umowy zlecenia i o dzieło – 10 lat;
 dokumentacja dotycząca zatrudniania w godzinach nadliczbowych; umowy cywilno-prawne bez składki na
ubezpieczenie społeczne; sprawy wojskowe osób zatrudnionych; zaświadczenia o zatrudnieniu
i wynagrodzeniach; dokumentacja szkoleń (studia/kursy); dokumentacja ZFŚS; dowody uprawnień do
zasiłków; dokumentacja bhp – 5 lat;
 dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pracy – 3 lata;
 przez okres wskazany w przepisach szczególnych
 do czasu wycofania zgody — gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
7. Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania od
administratora ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
9. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (przetwarzane w systemach
informatycznych).
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

