
 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące 
im.M.Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach  ul.Konopnickiej 9 ,  
43-502 Czechowice-Dziedzice,  
tel. 32 2153577 
e-mail: sekretariat@sklodowska.edu.pl 
 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 
a) Numer telefonu: 601471033 
b) Adres e-mail: iod@zstil.eu  

2. W jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe? 
 
2.1. Zawarcia umowy o pracę i jej wykonywania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
2.2. Wykonywania obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązki 
pracodawcy związane z zatrudnieniem m.in. przeprowadzaniem tzw. badań 
profilaktycznych, prowadzenie akt osobowych, przyznawanie świadczeń z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych; obowiązki związane ze 
specyficznym charakterem statusu prawnego szkoły (placówka oświatowa). 
2.3. Wykonania czynności, na którą wyraziłeś zgodę - art. 6 ust. lit. a RODO - 
potencjalnie Szkoła może świadczyć wobec Ciebie jakieś inne usługi dodatkowe. W 
tym zakresie konieczne będzie wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 
 
3. Komu będziemy przekazywać Twoje dane? 
 
Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów lub organów publicznych, 
które upoważnione są do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 
 
4. Czy przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe? 
 
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne ze względu na 
podpisaną przez nas umowę o pracę lub wynikający z innej podstawy stosunek 
pracy. Brak przekazania tych danych spowoduje, że nie będziemy mogli zawrzeć z 
Tobą umowy lub dokonać innej czynności będącej podstawą stosunku pracy. 
 
5. Jak długo Twoje dane będą przetwarzane przez Szkołę? 
 
Szkoła ma obowiązek przetwarzać dane osobowe, które wchodzą w zakres 
pracowniczych akt osobowych przez okres 50 lat. 

6. Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych? 
 
Jako podmiot danych przysługuje Ci prawo dostępu do odnoszących się do Twojej 
osoby danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto, jeżeli pozwalają na to 
przepisy prawa, masz prawo żądać usunięcia danych lub ograniczenia ich 
przetwarzania.  
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 


