Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych – Administrator Danych:
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach
Załącznik nr 6 do
Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Wzorcowa klauzula informacyjna dla pracownika
Informacja dla pracownika
Informujemy, iż administratorem podanych danych osobowych związanych z procesem naboru i zatrudnienia
jest Przedszkole Samorządowe nr 1, ul. 3 Maja 98, 32-400 Myślenice, e-mail: ps1myslenice@wp.pl,
tel. 12 272 06 73.
Ponadto, informujemy, że:


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach w celu
wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, jako pracodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
oraz art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).



Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: kdybel508@gmail.com.



Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naboru i innych celów
statutowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku
oddzielnie wyrażonej zgody okres przetwarzania danych wynika z wyrażonego w zgodzie oświadczenia
woli.



Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
o

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a związanych z funkcjonowaniem placówki,

o

Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,



Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.



Usunięcie Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.



Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.




Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest określone przepisami, niepodanie danych
osobowych uniemożliwia nawiązanie stosunku pracy (zawarcia umowy cywilno-prawnej). W przypadku
istnienia stosunku pracy (umowy cywilno-prawnej) nie ma możliwości usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych wymaganych przepisami prawa.



Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie
przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

Informacja o monitoringu wizyjnym
Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy art. 222 Przedszkole Samorządowe nr 1 w
Myślenicach jako pracodawca oraz administrator danych informuje, że teren placówki objęty jest systemem
monitoringu wizyjnego. Zakres monitorowania definiuje „Instrukcja nadzoru nad monitoringiem wizyjnym”dostępna u administratora.
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w postaci
numer telefoniczny …………………………….., adres mailowy ……………………………………..w celu umożliwienia kontaktu
pracodawcy ze mną w sprawach służbowych, organizacyjnych, w związku z łączącym nas stosunkiem
pracy/umową cywilno-prawną/ inną formą współpracy1. Dane zostały podane dobrowolnie. Administrator
informuje, że niniejszą zgodę można wycofać bez konsekwencji w dowolnym momencie składając na
niniejszym dokumencie stosowną deklarację.
Myślenice , dn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.
Deklaruję swoją wolę w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz*
przyjmuję powyższe informacje do wiadomości.
.......................................
(imię i nazwisko pracownika)
*
- usunąć jeżeli nie ma zastosowania
1
- wykreślić niewłaściwe.
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