KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
lo01@edu.bydgoszcz.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze danych wynikającego z przepisów : ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w kodeksie pracy
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować niemożnością
nawiązania stosunku pracy
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane:
a. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności pracodawcy, ZUS, Urzędowi
Skarbowemu, podmiotom leczniczym wykonującym badania profilaktyczne;
b. w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna, służbowy numer telefonu, służbowy
adres email, klientom i kontrahentom I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Bydgoszczy Mogą być również podane do publicznej wiadomości.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy w szczególności: YOCA Technologia + Bezpieczeństwo Bydgoszcz, Firma
VULCAN Wrocław, Firma PREFO - informatyka dla biznesu Bydgoszcz, Przychodnia Śródmieście Bydgoszcz, SAFETY
BHP i PPOŻ H. Lewandowska Bydgoszcz.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych:
a. pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r. przez 50-letni okres (pracodawca będzie miał możliwość
skorzystania z krótszej archiwizacji, tj. 10 lat, pod warunkiem spełnienia obowiązku wobec ZUS, złożenie raportów
informacyjnych za wszystkich swoich pracowników zatrudnionych w tym okresie. Okres 10-lat biegnie od końca roku,
w którym pracodawca złoży raport informacyjny ZUS RIA.)
b. przed 1 stycznia 1999 r. przez okres 50 lat.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania
w przypadku:
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich
przetwarzania przez I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy, w
celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pracodawca dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, stosuje szczególny nadzór nad
terenem zakładu pracy i terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających
rejestrację obrazu (monitoring).
11. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

