
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Specjalnych nr 85, ul. Elektoralna 

12/14, 00-139 Warszawa, tel. 22 620 57 72, e-mail: zs85@edu.um.warszawa.pl, reprezentowany 

przez dyrektora. 

 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 85 inspektorem 

ochrony danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania  

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, ponieważ:  

a) nawiązanie stosunku pracy wymaga popisania z Państwem umowy, a przetwarzanie jest 

niezbędne do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) stosunek pracy nakłada na Administratora obowiązki prawne wynikające z prawa pracy, 

karty nauczyciela, prawa oświatowego oraz z dziedziny zabezpieczenia społecznego  

i ochrony socjalnej, a wypełnienie ich wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych 

w celu prawidłowego prowadzenia akt osobowych pracowników (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 

ust. 2 lit. b). 

  

Przekazywanie Państwa danych innym podmiotom 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania 

dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. Urząd m. st. Warszawy, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, instytucje wymiaru sprawiedliwości.  

Ponadto Administrator udostępni Państwa dane osobowe odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu 

Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych: 

a)  Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy; 

b) Wolters Kluwer Sp. z o.o. 

 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy o pracę, a po ustaniu 

stosunku pracy, archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą  

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.  

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.  
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