Opole, dnia 25.05.2018r.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

Klauzula informacyjna dla pracowników
Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
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Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu.
ul .Ks. Opolskich 21 , 45-005 Opole
nr tel. 77 4230440, adres email sekretariat@zssopole.pl
reprezentowany przez Dyrektora Szkoły – Marka Wróbla,
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu jest:
Katarzyna Peca-Stefanowska.
z którym można się skontaktować nr telefonu: 77 4230440, adres email sekretariat@zssopole.pl,
Państwa dane kontaktowe 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. 1 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 zgodnie z art. 22 (1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2018r. poz.
1076 z póżn.zm) Kodeksu Pracy, art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty
Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 z późn.zm), art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz., 996 z późn. zm) oraz w związku z art. 1, 6 oraz
6a ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych
każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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.

