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KLAUzUlA lNFoRMAcYrNA
zgodnie z ań. 13 Rozporządzenia Parlamefifu Europejskie8o i Rady {UE) 20t6l679 Z dnia 27
kwietnia 2016 r. W §prawie ochrony osób fizycznych W związku Z przetwarzaniem danych
osobowych i W spraWie swobodńego prżeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46/\ryt (ogólne lozporządżenie o ochronie danvch - dalej RoDo) informujemy, że:

1) Administratorem danych przetwarżającym Pani /
ośrodek szkołno-Wycł|owawcży w (oszalinie
adre5 email: edusosW@poczta.onet.pl

Z

Pana dane osobowe ,iest specialny
W l(oszalinie, u|. Rzeczna 5,

sie&ibą

2) (ootakt ż lnspektorem ochrooy

Daaych możliwy.iest pod adresefrl ernai'
iod@zeto,koszalin.pl lub na adres Administratora danych zdopiskiem loD,

3)

Pani/Pana dane osobowe 5ą p.zetwa.zane w celach zwią2anych z zatrudnieniem.
Administrator pżetwarża dane, ponieważ musi wypelnić obowiążki WYnika.iące z
Kodeksu Pracy i innych ustaw. AdministYator prżetwarżaróWnieź sżcze8ólne
k3tegorie danych osobowych dotyczące Pani / Pana śanużdrowia. międry innymi W
§ytuacli 8dy informac.ie te zo§taną pra(odawc_v pfuekąraile p{ue! p.3€ol.rnika !ł celł,
korzystania ze szczególnych uprawnień Wynikających z prawa pracy- .leżeli Pani l Pan
Wyrazilina to zgodę, to Administratorpęawar.a ńwdież prywatrry numertetefonu i
prywatny adres email W celu kontaktu podczasPani / Pana nieobecnoŚci.

4} P;rJi/Pana dane o§obowe

są udostępniane odbiorcom upowaźnionym do ich
otęyrnYwania na podstawie pr|episó1,r pralrfa {np. zus, UrZąd skańowy, NFz) orazi
, podmiotom realizuiącym Uslugi szłoleniowe,
, podmiotom śWiadczącym uslugi 2 żakfesu medycyny pracy,
- Urzędowi Miejskiemu W Koszalinie W związku z przetwarzaniem informacji na
urzędowych serwerach
- klientorn i kontrahentom, jeźelijest to nieóędne do załatwienia sprawy {tylko imię
nazwisko, stanowisko, stużbowy numer telefonu, sluźbowy adres e-mail).
Jeżeli pracownik przystąpił do PPK, to jego dane są udostępniane podmiotowi
prowadzącemu PPK i Polskiemu FUnduszowi rozwoju s.A_

5} Pani/Pana dane osobowe przechowYwane będą odpowiednio|

i

osobowe pracownika i dokumentację placową -10 lat od ustania zatrudnienia,
- dotumenty dotyczące Lóezpiecżenia spoieczfiego i zdrowotńego (kopie deklaracji
rozliczeniowYch, imienne raportY miesięczne, dokumenty korygujące} - 5 lat od
prżekazania,
, dokumenty dotyczące PPK - prżez cża§ obowiązyr^,ania umowy o PPK i okres do
czasu praedawnienia roszeeń związanyó z umo\lrą,
- inDe wyka.y ł ewidencie zgodnłe z obowĘżuiącyrn ,r€d§olityB| ĘZ€.zowyrA Wykazern
Akt.
- akta

6)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administJatora dosĘpu do danych
o5obowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lUb ograniczen'ia 9.zetwarzania.

7)

Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia wyrażonej z8ody W dowolnym momen(iei
powyższe nie Wpływa na żgodnoŚĆ z prawem przetwarzania, które8o dokonano na
podstawie Wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

8)

Pani,/Pnn ń*,aża, źe prżetwar.anie iej/ego darryc} osobowY.h pr/€z
'eże|i
Administrato.a ie§t niezgodne z prawem, to może Wnieśćskargę do P.ezesa Użędu
ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. stawki 2}.

9)

Podanie danych osobowych Wymienionych W ań- 221 Kodeksu Pracy iest
W pozo§tałym zakresie jest dobrowolne.

obligatoryjne a

10)Żadne decyżje Pani/Pana dotyczące nie będą zapadał W trybie automatycżnym (bez
UdziałU człowieka) oraz podczas przetwarzania danych nie będą twor.one profile
Pani/Pana dotyczące.
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