KLAUZULA INFORMACYJNA
(PRACOWNIK JUŻ PRACUJĄCY)
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 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),
informujemy iż:
1. Dane administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Koszalinie przy ul. Żołnierzy 8.Dywizji 13.
2. Cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu
Pracy i innych ustaw na podstawie art.6 ust.1 lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dotyczy np.
przepisów prawa oświatowego, podatkowego, związanego z ubezpieczeniem społecznym, przepisów o zasobach
archiwalnych itp.) w związku z art.221 Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 (z późn.zmianami).
3. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionych do ich otrzymywania na podstawie
przepisów prawa (np. ZUS, US, SIO, Wydział Edukacji itp.) oraz odbiorcom, z którymi podpisana jest umowa
powierzenia np. zewnętrzne biuro księgowe, ośrodki medycyny pracy oraz BHP.
4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane (lub kryteria ustalania tego okresu)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia i do czasu określonego w odrębnych
przepisach (np. archiwum) w zależności od kategorii akt -do czasu określonego w JRWA
5. Prawo do żądania od administratora :
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, oraz ograniczenia
przetwarzania.
6. Prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem oraz
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

