
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zatrudnionych w Zespole Szkół Politechnicznych  

im. Bohaterów Monte Cassino oraz uczęszczających do w/w szkoły 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 informuję, 

że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte 

Cassino, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej 

na adres: sekretariat@zspwrzesnia.pl lub pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego1, 62-300 Września. 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 

czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz przepisów 

innych ustaw i aktów wykonawczych powszechnie obowiązujących, jak również wydanych na ich 

podstawie przepisów wewnętrznych Zespołu Szkół Politechnicznych z zakresu prawa pracy oraz Karty 

Nauczyciela. 

4. Odbiorcami danych są podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowanie danych 

obowiązujących u Administratora.  

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1) Dostępu do swoich danych osobowych; 

2) Żądania sprostowania danych  

3) Żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), gdy dane nie są już niezbędne do 

celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) Żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

a) Osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

b) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

5) Wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 Rozporządzenia. 

Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1-4, powinno nastąpić poprzez wysyłanie 

poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zspwrzesnia.pl lub pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 

1, 62-300 Września. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji praw i obowiązków 

pracowników i pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  
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