KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRACOWNIKÓW
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzacych nr 8
im. dr. Zofii Galewskiej w Warszawie
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –
zwanego dalej Rozporządzeniem, które obowiązuje w Polsce od 25.05.2018 roku
informujemy, iż :
1) Administratorem danych osobowych pracowników, przetwarzanych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofi
Galewskiej w Warszawie jest dyrektor Ośrodka Pani Beata Kotowska; adres
korespondencyjny do kontaktu z administratorem: 00-488 Warszawa, ul. Koźmińska 7;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Dorota Adamska; adres e-mail:
d.adamska@kozminska.edu.pl; tel.: 22 621 07 26 (kontakt telefoniczny przez sekretariat
ośrodka w godzinach pracy sekretariatu), adres korespondencyjny do kontaktu
z inspektorem ochrony danych osobowych: 00-488 Warszawa, ul. Koźmińska 7;
3) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe pracownika na podstawie:
a).ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw –
dotyczy nauczycieli;
b). ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta nauczyciela, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej, ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych oraz
aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw – dotyczy pracowników
administracji i obsługi;
4) Dane osobowe pracowników SOSW nr 8 przetwarzane będą w celach związanych
z zatrudnieniem w Specjalnym Ośrodoku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci
Słabowidzących nr 8 im. dr Zofi Galewskiej w Warszawie oraz z korzystaniem z pomocy
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych
osobowych pracowników ośrodka będą upoważnieni pracownicy ośrodka oraz organ
prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi ośrodek zawarł umowy
powierzenia danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na drodze
elektronicznej usługi związane z dydaktyczno – wychowawczymi zadaniami ośrodka
(dziennik elektroniczny, arkusz organizacyjny ośrodka, programy komputerowe on line),
podmiot zajmujący się obsługą szkolnej sieci informatycznej;
6) Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres zatrudnienia w SOSW
nr 8 w Warszawie oraz po jego ustaniu zgodnie z odrębnymi przepisami
archiwizacyjnymi;

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje pracownikom prawo
dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu - w formie
pisemnej, za pośrednictwem inspektora ochrony danych osobowych;
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, pracownikowi
przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem; cofnięcia zgody należy dokonać pisemnie, za pośrednictwem
sekretariatu ośrodka;
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci
Słabowidzących nr 8 im. dr Zofi Galewskiej w Warszawie przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych;
10) Podanie przez pracownika danych osobowych związanych z:
a) zatudnieniem w SOSW Nr 8 jest wymogiem ustawowym; praownik jest zobowiązany
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie
nawiązanie/rozwiązanie stosunku pracy i/lub umowy cywilno – prawnej,
b) korzystaniem z pomocy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli ma charakter dobrowolny; konsekwencją niepodania danych
osobowych wymaganych odrębnymi przepisami, będzie nie objęcie pracownika pomocą
ZFŚS, pomocą zdrowotną dla nauczycieli
11) Dane osobowe pracowników SOSW nr 8 nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12) Szczegółowe pytania i uwagi w sprawie przetwarzania danych osobowych pracowników
w SOSW nr 8 można zgłaszać do inspektora ochrony danych osobowych.

