…podróżujemy w świecie nauki już od 1994 roku…
Akademicki Zespół Szkół Prywatnych i Zespół Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość”
ul. Zegadłowicza 1, 41-200 Sosnowiec; www.psp5.pl; szkola@psp5.pl; +48.32.299.91.79

KLAUZULA INFORMACYJNA (pracownicy Szkoły)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Rozporządzenie) informuję, iż:
1.

współadministratorami Państwa danych osobowych (dane osobowe) są Zespół Szkół Prywatnych „Twoja
Przyszłość” i Akademicki Zespół Szkół Prywatnych z siedzibą przy ul. Zegadłowicza 1 w Sosnowcu (Szkoła); Każda ze
Szkół reprezentowana jest przez Dyrektora Szkoły;

2.

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” i Akademickim Zespole Szkół
Prywatnych jest Pan Robert Górniak; dane do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych: rodo@psp5.pl;

3.

dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a)

art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia, a więc za Państwa zgodą, w celach określonych każdorazowo w
przekazywanych przez Państwa formularzach zgody.

b) art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia - w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem
umowy, której stroną Państwo jesteście lub będziecie (umowa o pracę),
c)

art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

4.

dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom przetwarzającym; Szkoła zapewnia przekazanie
tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem bezpieczeństwa tych danych;

5.

dane osobowe będą przechowywane:
a)

w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres
wskazany w formularzu zgody;

b) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia: przez okres
obowiązywania umowy;
c)

w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia: przez okres
wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora;

6.

posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.

macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

8.

podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w przypadku danych, o których mowa w
pkt. 3c) lub warunkiem umownym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3a i 3b). Ewentualne
konsekwencje nieudzielenia zgody podane są na właściwym formularzu zgody;

9.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na stanowisko lub pełnioną funkcję.

* Aktualna klauzula informacyjna znajduje się również na stronach szkoły pod adresem www.psp5.pl/rodo
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