Rekrutacja nauczyciele

l(lAlrzulA ll{f oft MACYJNA

Z8odnie ż art. 13 Rozporządzenia Pa.lamentu Eu.opejskiego i Rady (UE] 2076/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fiżycznych W zwiążku ż pfzetwarżaniem danych
osobowych i W sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne razporądzelie o ochroni€ &nYó - dalei RoDo} infołFE i€rny, że:

1) Administratorem

danych przetwarzającym Pani/ Pana dane osobowe iest specialrry
ośrodek szkolno-wychowawcży w Koszalinie z 9iećżibą w xosiżaliniq, ul. Rzecżna 5,
adre5 email: edu505w@poczta.onet.pl

2|

Kofttakż ż tnspekto.e.a

O&ia

iod@żeto.koszaljn,pl

3) Pani/Pana

y DafiYch raoźli]łTiest pod adfesem email
na adre§ Administratora danych 2 dopi§kiem loD.

'ub

dane o§obo\Ye Ę prżetwar.ane łY eełach z9,iłżarych ż żatfudnieniem.
Administrator przetwaęa da§e, ponieważ.ftusi WypełniśobowĘki wynikające z
(odeksu Pracy i innych ustaw. Administrator plzetwaąa rówńież szczególne
*at€ggr€
danYcń o59bo!\,!Ń dotYcące Pallj / Pana stanu żdrowia, między ianymi W
gdy
syt,l3.ji
itśormaqi,e le Zost3ną p.a.odawcy prżekaBne przez pracownika w ceiu
korrystaDia re szcze8ólnych uprąWnień wynikójących z prawa pracy, Jeżeli Pani / Pan
Wyfażili na to Z8odę, to AdrBini§tfator plzetwafza róWniei prywatny numer telefonu
prvwatny adres email w celu kontaktu podczas Pani / Pana nieobecności.

4)

i

Pani/Pana dane osobowe §ą udostępniane GdbiorcoRr upoważniorr}T ii do ich
otruymYwania na podstawie pnepisów prawa (np. zus, Ur.ąd skarbowY, lłFZ, slo}
oraz:
, podmiotom realizującym usługi szkoleniowe,
- podmiotom śWiadcżącYmusługi z zakresu medycyny pracy,
- Urżędowi Miejskiemu W Kosżalinie W zwiążku z prżetwa?aniem informacji na
urzędowych serwerach.
Jeżeii pracownik przystąpit do PPK, to jego dane §ą udostępniane podmiotowi
prowadżącemu PPK iPol§kiemu Funduszowi rozwoju s.A.

5} Pani/Pana dane osobowe prżechowywane będą odpowiednioI

osobowe praccłvnika i dokumentacię płac6Mą -1o tat od ustania ratrudnienia,
- doklmenĘ dotycżące ube@ięc.enia spolecznego i żdrgwatnego ikopie dekla€.ji
rozliczeniowych, imienne raporty miesięczne, dokumenty kory8uiące} - 5 lat od
przekazania,
- dokumenty dotyczące PPK - przez czas obowiązywania Umowy o PPK i okre§ do
czasu pźedawnienia roszczeń związanych z Umową,
- in$e wyk3ry i ew*fuście ż8odnie z oh§wią?{ią€Ym
}edno|itym Rzeczowym Wykazełn
Akt.
- akta

6)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora do§tępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia fub oBreniczenia płż€twałżanb.

7)

Prżysluguie Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażon€i .gody w dcłłolłymmomencie;
powyżsże nie lrptywa na lgodtlość ! prawertt prrerfiaFsartią kh5tt3odqhoffans nu
podstawie wyraźon€j Przęz ?alńłPaBa z+ody pąĘd jei coffiięCięlł,

8)

Jeże|i Pani/Pan uważa, że prżetwarzanie je.irego

9}

Podanie danych osobowych Wymienionych W ań. 221 Kod€ksu P.acy jest
obłigatoryiBe a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

danyó osobowyó przez
jest
Adminastratora
niez8odne z prawem, to moźe WnieśćskarBę do Prezesa urzędu
ochrooy Danyń (0s193 Wa.szawa, ul. stawki 2}-

10)Żadne de.yzje Pani/Pana dotycżące nie będą zapadały w trybie automatycznym {bez
udżiafu c.tolvieka} ol.az podc.a§ pr,.et\rrar.anłó dłny€ł rrig Ędą tu.erżone profite
PanilPąńą dotyczącP-

