
 
 1.Klauzula informacyjna dla osób, z którymi zawierane są umowy  
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Drogi Pracowniku ! Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO (art.13 ust.1 i ust.2), 
pragniemy poinformować, że: 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła 
Podstawowa nr 64 z siedzibą: ul. Sadzawki 1, 31-465 Kraków, 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane 
będą wyłącznie w celu niezbędnym do: a. realizacji świadczeń pracowniczych, wynikających z umowy o 
pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed 
zawarciem umowy i wykonania umowy,  
b. realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa zgodnie z art.6ust.1lit.c)RODO 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  
c. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami zgodnie z art.6ust.1lit.e)RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi. 3. w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem: : inspektor3@mjo.krakow.pl, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków - Pan Krzysztof Krall.  
Informujemy, że:  
1. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

2.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat lub 10 lat, w zależności od rozpoczęcia pracy, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł zgodnie z art. 94 pkt.9b Kodeksu 
Pracy.  

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 
danych np. obsługa informatyczna IT, umowy szkoleniowe, ubezpieczeniowe, organ prowadzący tj. Urząd Gminy 
Kraków oraz organy władzy publicznej na podstawie przepisów prawa.  

4. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i ma charakter obowiązkowy wynikający z przepisów 
prawa.  

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania umowy / brak możliwości podjęcia działań przed 
zawarciem umowy, której Pan/ Pani jest stroną.  

7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.  

8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest 
niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną / jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, 
której będziesz stroną.  

 


