
 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników w czasie zawarcia umowy 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE 

L119/1) informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 26 „Kujawska Przystań”  mieszczące się 

przy ul. Radosnej 3, 87- 800 Włocławek, kontakt mailowy pod adresem: kontakt@kujawskaprzystan.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty 
elektronicznej adres e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl , telefonicznie 54 427 01 58 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w celu zawarcia umowy o zatrudnieniu. 
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy o zatrudnieniu. Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia umowy w zakresie świadczenia przez Panią/Pana pracy 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy; art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 10 RODO 
w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze wynikających m.in. z a) ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, b) ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych; c) 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; d) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; 
art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 
administratora w dziedzinie prawa pracy oraz w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy oraz do 
oceny zdolności pracownika do pracy; art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Twojej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania w czasie 
trwania umowy oraz przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizowania 
dokumentacji, nie dłużej niż wynika z przepisów szczegółowych obowiązujących w tym zakresie. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane osobowe zostaną udostępnione 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:  
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
z tym, że nie wszystkie Pani/Pana żądania Administrator będzie mógł spełnić. Zakres przysługujących praw 
zależy od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych i sposobów ich gromadzenia.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.  

 
 
 
 
 


