
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZATRUDNIANYCH BĄDŹ 
PRACUJĄCYCH NA STANOWISKU ZWIĄZANYM Z EDUKACJĄ, WYPOCZYNKIEM, WYCHOWANIEM MAŁOLETNICH LUB  

Z OPIEKĄ NAD NIMI 

 
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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 
 

 

Administrator Danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łowinku 
ul. Szkolna 1, 86-120 Pruszcz 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

− email: sekretariatsplowinek@pruszcz.pl 

− tel.:  (52)  562-98-87 

Inspektor Ochrony Danych mgr Bogdan Głowacz – partnersystem.iod@gmail.com 

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna  

przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO (dane z Rejestru 
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym) w związku art. 12 ust. 6, 7; 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r.  
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405, 730) celem wypełnienia 
obowiązku nałożonego na pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej  
z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi. 

Zakres przetwarzanych 
danych osobowych 

Obowiązek przetwarzania podanych danych wynika z art. 12 ust. 6, 7 oraz art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r.  
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, niepodania danych osobowych uniemożliwia 
zatrudnienie osoby, której dane są przetwarzane na stanowisku związanym z edukacją, wypoczynkiem, wychowaniem 
małoletnich lub z opieką nad nimi. 

Okres, przez który będą 
przetwarzane 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres zależny od kategorii archiwalnej wskazanej w Ustawie z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2015 poz. 566) oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury z 
dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz 
zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). 

Odbiorcy danych 
Podmiot przetwarzający 

Dane osobowe będą udostępniane uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Dodatkowe informacje 

a. Informacje uzyskane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym mogą być wykorzystywane wyłącznie 
do celów związanych z zatrudnieniem lub podjęciem współpracy z kandydatem (art. 13 ust. 1 Ustawy). 
Administrator Danych ograniczy się do złożenia uzyskanej informacji w aktach osobowych założonych w związku 
z zatrudnieniem / podjęciem współpracy. Informacja nie będzie upubliczniana w jakikolwiek sposób. 

b. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału 
człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana. 

c. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas danych osobowych można znaleźć na stronie www 
placówki. 
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