KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH –
Pracownicy administracji i osługi
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy,
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w XIV Liceum Ogólnokształcącym
im. Stanisława Staszica w Warszawie jest: dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica ul. Nowowiejska 37A 02-010
2) Inspektor ochrony danych osobowych w XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r.
3) Administratorem danych osobowych jest dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108) oraz przepisów
wykonawczych do tej ustawy.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach wypełniania obowiązków prawnych
ciążących na XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie tj. wypełniania
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,
odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z XIV LO im. S. Staszica przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest
dyrektor XIV LO im. S. Staszica.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie
publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z
obowiązujących przepisów prawa,
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,
Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w
XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

zapoznałam/zapoznałem się
25.05.2018 r.………………………………….

Warszawa 25.05.2018 r.

