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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) 

obowiązująca od dnia 25.05.2018r. 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. informujemy, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny  

z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie zwany dalej Administrator, z siedzibą przy ulicy 

Szkolnej 5, 05-085 Kampinos. 

 

Poniżej przekazujemy wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych: 

1. Dane kontaktowe Administratora: poczta tradycyjna - 05-085 Kampinos, ul. Szkolna 

5, poczta elektroniczna - sekretariat@zspkampinos.pl 

2. Przedstawicielem Administratora jest p. Anna Rybka, adres mailowy – 

zspkampinosrodo@wp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą 

oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia oraz wykonywania obowiązków 

określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez 10 lat od czasu 

ustania stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 

6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane po 

zakończeniu współpracy w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym 

przez Administratora będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania współpracy 

z Administratorem. 
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8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na 

podstawie przepisów prawa, a także podmiotom z którym podpisano umowy 

powierzenia danych. 

9. Posiada Pan/Pani prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

 prawo do ich sprostowania, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo do cofnięcia zgody. 

10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych. 

11. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

     Administrator Danych Osobowych 

Renata Zakowana 

 


