
Klauzula informacyjna (nauczyciele) 

 

Na podstawie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 

04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 954 ) informuje iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, które reprezentuje Dyrektor z 

siedzibą: Imielin 41-407, ul. Karola Miarki 7. 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl 

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji zadań i obowiązków ciążących 

na Administratorze związanych z prowadzeniem kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej 

pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Imielinie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane nieuprawnionym odbiorcom. 

 

Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: 

obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów: 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne 

działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na 

ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do 

ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów zapewniających asystę 

i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana 

dane.. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
mailto:iod@um.skoczow.pl


 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest jej zawarcie. 

 

Wizerunek i dane osobowe nauczyciela (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2w Imielinie 

http://www.sp2.imielin.pl/index.php, na facebooku szkoły i na tablicach informacyjnych 

w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Wizerunek i dane osobowe 

nauczyciela przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 

celu, dla którego zostały zebrane. 

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 

administratora: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c. usunięcia swoich danych osobowych, 

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e. przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych. 

W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez 

Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej 

wycofania. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do których 

podania jest Pani/Pan zobowiązana/y. W takim przypadku, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich 

danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować 

konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 

http://www.sp2.imielin.pl/index.php


Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie 

wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie 

będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą 

profilowane. 

 
 


