
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WS. 
DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 

 

Na podstawie 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), 

przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

 
 

Administrator Danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łowinku 
ul. Szkolna 1, 86-120 Pruszcz 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

− email: sekretariatsplowinek@pruszcz.pl 

− tel.:  (52)  562-98-87 

Inspektor Ochrony 
Danych 

mgr Bogdan Głowacz – partnersystem.iod@gmail.com 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia i realizacji umowy dofinansowania. Podstawą prawną przetwarzania danych 

jest art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

Zakres przetwarzanych 

danych 
Imię, nazwisko, wykształcenie, PESEL, nr dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości, wiek pracownika 

Okres, przez który będą 

przetwarzane 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy dofinansowanie, począwszy od dnia złożenia wniosku do dnia 

zakończenia realizacji umowy, a następnie przez okres wymagany do rozliczenia środków finansowych. Ponadto będą przetwarzane 

w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego. 

Odbiorcy danych 

Podmiot 

przetwarzający 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: Sądowi, 

Policji oraz uprawnionym instytucjom kontrolnym).  

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile 

przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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