
Zgodnie z 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 (“RODO"), informuję, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia                      

w Kluczborku im. Ignacego Paderewskiego, ul. Wolności 18, 46-200 Kluczbork,                   

nr tel. 77 418 22 06, adres e-mail:  gsm@ao.kluczbork.pl  

 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim pan 

Andrzej Pawłowicz – tel. 782 255 777, adres e-mail: rodo@apawlowicz.pl 

 

3. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja obowiązków Szkoły wynikających 

ze stosunku pracy. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast; 

 art.22(1) Ustawy Kodeks Pracy 

 Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

 Ustawa Karta nauczyciela  

 Ustawa o pracownikach samorządowych 

 art.6 ust.1 lit. c. RODO  - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze 

 art.6 ust.1 lit. a. RODO – wyrażenie zgody przez Państwo na przetwarzanie 

niektórych danych  

Ponadto w ramach wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art.6 ust.1 lit. e. 

RODO) przetwarzamy Państwa wizerunek w obszarze monitoringu wizyjnego.  Przy czym 

Administratorem Danych Osobowych w tym przypadku jest Publiczna Szkoła Podstawowa     

nr 2 w Kluczborku.  

 

4. Państwa dane osobowe przekazywane są organom publicznym na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zaufanym podmiotom, z którymi 

Szkoła posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

  

5. Nie przekazujemy Państwa  danych osobowych poza teren Polski. 

 

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat od momentu ustania 

stosunku pracy.  

 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii 



 prawo do sprostowania (poprawiania) danych  

 prawo do usunięcia danych  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 prawo do przenoszenia danych 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody 

nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane 

niezgodnie z prawem. 

8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest: 

 wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Kodeks Pracy, 

Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Ustawy Karta 

Nauczyciela oraz Ustawy o pracownikach samorządowych 

 dobrowolne  -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na 

przetwarzanie danych. 

 

 


