
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA PRACOWNIKA 

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkół Technicznych im. E. 

Kwiatkowskiego w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów, reprezentowany przez 

Dyrektora Szkoły. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: 

iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

a) związanych z realizacją stosunku pracy zgodnie z umową/mianowaniem – art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO, 

b) realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy, oraz korzystaniu przez pracownika z 

przysługujących mu uprawnień – art. 6 ust. 1 lit. b) i c), oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO, 

c) zapewnienia uczniom i pracownikom bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – poprzez 

stosowanie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Szkoły oraz na terenie wokół 

Szkoły – na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

d) w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w 

zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub 

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy), lub stosownej umowy 

z administratorem (np. podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny pracy, 

podmiotowi świadczącemu usługi ubezpieczeniowe). 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 

prawa. Ze względu na fakt, że część danych może być przetwarzanych na podstawie zgody, 

wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia 

sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Przysługuje Pani/Panu ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach 

przewidzianych w art. 15 i 16 RODO, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach 

przewidzianych w art. 17 RODO),  

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 

RODO, 

d) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji 

gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.  

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych Administrator naruszył przepisy RODO. 

7. Inne informacje: 
Podanie danych na potrzeby realizacji celów, w których podstawą jest zgoda pracownika jest 

dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. W przypadku danych 

przetwarzanych w związku z zawartą umową lub na podstawie przepisów prawa podanie 

danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów dotyczących zatrudnienia w szczególności 

ustaw: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe. Niepodanie danych skutkuje 

brakiem możliwości zatrudnienia u Administratora.  


