Klauzula informacyjna
umowy cywilnoprawne
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim
w Pleszewie z siedzibą Taczanów Drugi 32c, 63-300 Pleszew, tel.: 62 7419 106
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Administratora pod adresem mail: zsptaczanow2@gmail.com
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej oraz
przepisów prawa pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, h ( RODO), oraz
zapewnienia bezpieczeństwa art. 6 ust. 1 lit. c, e (RODO) w związku z art. 108a ustawy prawo
oświatowe i art. 222 Kodeksu pracy natomiast w zakresie szerszym niż to wynika z przepisów prawa
pracy na podstawie wyrażonej zgody w zakresie jakim podanie danych jest dobrowolne art. 6 ust. 1
lit. a (RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. Podanie przez Panią/Pana innych
danych jest dobrowolne.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na
rzecz administratora
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w tym przepisów prawa pracy i innych przepisów szczególnych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków , których mowa w ar. 18 ust. 2 (RODO),
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.

