
Obowiązek informacyjny dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                   

w Goniądzu 

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 (dalej

RODO) informuję Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny                  

w Goniądzu, ul Konstytucji 3 Maja 18, tel. 85 738 00 04, email: zsp@goniadz.pl; 

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony 

danych, dane kontaktowe – iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 00 43; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przetwarzania danych osób zatrudnionych

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca

1974r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz art. 6 ust.

1 pkt. a-c i art. 88 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; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów

prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych,

Zakładom Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu Funduszu Zdrowia, Urzędom Skarbowym; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie z dnia 26

czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia

(aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia 

danych. 

Uzupełnienie, uaktualnienie i sprostowanie danych jest możliwe w przypadku, gdy dane                             

są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.  

Usunięcie danych jest możliwe w przypadku gdy są zbędne do realizacji celu, dla

którego 

zostały zebrane; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą

poddawane profilowaniu; 


