
Klauzula informacyjna dla pracowników 

Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie 

(pracownicy niepedagogiczni) 

 
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1), dalej RODO, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu  

w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (dalej: dane osobowe), a także o przysługujących 

Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II  

w Lublinie, 20-349 Lublin ul. Elektryczna 51. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się  

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: sp15@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem oraz realizacją 

zadań pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

4. Podstawą prawną przetwarzania są: 

a) niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

b) niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i wydane na jej podstawie przepisy 

wykonawcze oraz inne przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

c) niezbędność do celów profilaktyki lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy 

(art. 9 ust. 2 lit. h RODO);   

d) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane 

niż wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w 

zakresie przetwarzania danych szczególnej kategorii jak np. dane dotyczące przynależności 

związkowej, wyznania itp.); 

e) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie 

spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków 

podatkowo – składkowych. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane  

na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.   

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organ prowadzący, organ administracji publicznej 

uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa w tym m.in. Urząd Miasta 

Lublin, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, inne na wniosek: np. 

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Sądy, Lubelskie Kuratorium Oświaty oraz podmioty 

przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie danych takich jak: Lubelskie 

Centrum Ekonomiczno – Administracyjne Oświaty ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin; COIG S.A.  

ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice. 

6. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca  

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostek Oświatowych 

Miasta Lublin stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 

mailto:sp15@iod.lublin.eu


19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno – archiwalnych  

w jednostkach oświatowych miasta Lublin. Dla poszczególnych procesów przetwarzania danych 

przewiduje się następujące okresy przechowywania:  
 

Nazwa procesu przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych 

zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy; 

2 lata kalendarzowe od 1 stycznia 

następnego roku po ostatecznym 

załatwieniu sprawy; 

konkursy na stanowiska, obsługa zatrudnienia pracowników, 

rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników, opiniowanie  

i ocenianie osób zatrudnionych, legitymacje służbowe, 

zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagradzaniu, dokształcanie 

pracowników, dokumentowanie czasu pracy, urlopy osób 

zatrudnionych, obsługa ubezpieczenia społecznego, dowody 

uprawnień do zasiłków; 

5 lat kalendarzowych od 1 stycznia 

następnego roku po ostatecznym 

załatwieniu sprawy; 

oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach 

zatrudnionych i członkach ich rodzin 

6 lat kalendarzowych od 1 stycznia 

następnego roku po ostatecznym 

załatwieniu sprawy; 

akta osobowe osób zatrudnionych, prace zlecone bez składek 

na ubezpieczenie społeczne, nagrody, odznaczenia państwowe, 

samorządowe i inne, wyróżnienia, sprawy wojskowe osób 

zatrudnionych, wypadki przy pracy ora z w drodze do pracy  

i z pracy, warunki szkodliwe, choroby zawodowe, szkolenia 

organizowane we własnym zakresie, zgłoszenia  

do ubezpieczenia społecznego, emerytury i renty, 

ubezpieczenia zbiorowe, pracownicze, opieka zdrowotna 

10 lat kalendarzowych od 1 stycznia 

następnego roku po ostatecznym 

załatwieniu sprawy; 

dostęp osób zatrudnionych informacji chronionych przepisami 

prawa, 

20 lat kalendarzowych od 1 stycznia 

następnego roku po ostatecznym 

załatwieniu sprawy; 

prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne, akta 

osobowe osób zatrudnionych, pomoce ewidencyjne do akt 

osobowych, 

50 lat kalendarzowych od 1 stycznia 

następnego roku po ostatecznym 

załatwieniu sprawy; 

przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracy, kontakty  

i wymiana informacji ze związkami zawodowymi  w sprawach 

kadrowych, działania w zakresie zwalczania wypadków, 

chorób zawodowych, ryzyka pracy, 

dokumentacja przechowywana 

wieczyście 

karanie, postępowanie dyscyplinarne. 

okres przechowywania uzależniony 

jest od obowiązujących przepisów 

prawa 
 

7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się 

na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą podlegać profilowaniu.  

8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pracowników, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa 

w art. 15 RODO;  

b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadkach, o których mowa 

w art. 16 RODO; 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 



d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych  

w art. 18 RODO; 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 21 RODO; 

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych (RODO); 

g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby  

na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody  

w dowolnym momencie w formie, w jakiej została ona wyrażona (np. w formie pisemnej, 

wysłanie wiadomości e-mail o treści wycofania zgody z adresu, którego zgoda dotyczy). 

Cofniecie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych.   

 

 

 

 

……………………………….        ……………………………………… 

              (data)                                 (podpis osoby składającej oświadczenie) 


