Zał. do Polityki Ochrony Danych
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla pracownika
Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1, art. 13-14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 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, zwane dalej
RODO).
Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Hubala 7, 43-100 Tychy, email: p29@oswiata.tychy.pl, tel. 32/217 55 26.
Zadania Inspektora Ochrony Danych realizuje podmiot wyłoniony w drodze przetargu przez Miejskie
Centrum Oświaty w Tychach. Kontakt z Inspektorem Danych możliwy jest pod adresem:
iod.p29@oswiata.tychy.pl
Cel przetwarzania: przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o pracę lub
stosunku pracy i wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej ciążącego na
administratorze lub podjęcia działań na Pani żądanie, przed zawarciem umowy, której Pani jest stroną, do
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym, a także w celu realizacji przysługujących uprawnień, w szczególności spełnienia przez Przedszkole
nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach obowiązków określonych w przepisach prawa podanych poniżej.
Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
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(art. 22 ), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (art. 10 ust. 2, 4, 5, 6, 8, 8b), ustawa z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa z dnia21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6).
Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.
Źródło danych osobowych, nie pozyskanych od osoby, której dane dotyczą: instytucje administracji
publicznej (np. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych,
Miejskie Centrum Oświaty w Tychach), komornik.
Okres przechowywania danych: Dane osobowe pracownika będą przechowywane jedynie w okresie
niezbędnym do spełnienia celu, tj. okresu trwania stosunku pracy, dla którego zostały zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe pracownika zostały zebrane,
mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony jest w Instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Przedszkola nr 29
z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy dane
przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
Prawo do cofnięcia zgody: Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie
zgody, zawsze ma Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani danych do momentu wycofania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Każdej osobie, której dane osobowe są
przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
Informacja o wymogu dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach niepodania
danych: Podanie przez Panią danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia
umowy, rozpatrzenia wniosku, do których podania będzie Pani zobowiązana. W przypadku, gdy będzie
obowiązek ustawowy, a nie poda Pani swoich danych osobowych, nie będzie możliwe zrealizowanie zadania
ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa (np. brak możliwości
zatrudnienia). W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku
lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani swoich danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie
ani wykonanie takiej umowy lub rozpatrzenie wniosku.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie: Danych osobowych nie przetwarza się
w sposób zautomatyzowany i nie podlegają one profilowaniu.
Tychy, dnia ……………………….
Przyjmuję powyższe do wiadomości

…………………………………………….
czytelny podpis

