Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zatrudnionego pracownik
Zgodnie z art. 13 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 przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informujemy iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3, e mail: sekrtariat@ckziu.radom.pl
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym możecie Państwo się
skontaktować za pomocą e: maila iod@ckziu.radom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania stosunku pracy,
prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika do
ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń
z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, PPK, naliczania potrąceń,
obliczania składek ZUS, na podstawie:
- 6 ust. 1 lit. a ,c, RODO - w tym inne dane podane do kontaktu na podstawie wyrażenia zgody,
oraz prawnie uzasadniony cel, oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art.
221 pkt.1,2 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), art. 1, 6 oraz 6a ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o Pracowniczych Planach
Kapitałowych z dnia 04 październik 2018 r.
- 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą.
4. Odbiorcami danych są podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów
przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od ustania stosunku pracy.
6. 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.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2 jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie
przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych
osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do
podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.
9. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

--------------------------------Imię i Nazwisko

----------------------------------------Radom, dnia

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/67
z dnia 27 kwietnia 2016r.
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak:

1 ----------------------------------2 -------------------------------------3 -------------------------------------w celu : - ----------------------------------------------------------------------.
przez CKZiU w Radomiu

--------------------------------------------Podpis i data

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana /y o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie wyżej
wymienionych danych w formie pisemnej w siedzibie CKZiU w Radomiu

------------------------------------------Podpis osoby wnioskującej

--------------------------- ------------Imię i Nazwisko

---------------------------------------Radom, dnia

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE- Rodo: odwołuję zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

przez CKZiU w Radomiu

------------------------------------------Podpis i data wnioskodawcy

ZGODA
NA PRZEBYWANIE W OBSZARZE PRZETWARZANIA DANYCH
Na podstawie pkt I.2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.),
wyrażam zgodę Pani/Panu:

--------------------------------------------------------------na przebywanie w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe w zakresie
niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

-------------------------------------------------(podpis Administratora Danych)

WAŻNOŚĆ
od: …………………………
do: …………………………

ODWOŁANIE ZGODY
NA PRZEBYWANIE W OBSZARZE PRZETWARZANIA DANYCH
Na podstawie pkt I.2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.),
odwołuję zgodę z dnia …………………….. ………………………… udzieloną Pani/Panu:
…………………………………………………..
do przebywania w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe.

…………………………………..…………………………………………………..
(podpis Administratora Danych)

