PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM. ROMUALDA TWARDOWSKIEGO
W PUŁAWACH
Zgodnie z art. 13 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dyrekcja szkoły informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.
Romualda Twardowskiego w Puławach reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iodo@szkolamuzycznapulawy.pl
3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, fogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz m.in. na podstawie Kodeksu Pracy– Ustawa z dnia 26
czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) w celu związanym z zatrudnieniem
oraz przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS. Ponadto Państwa dane osobowe są przetwarzane
m.in. zgodnie z Kartą Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.), ustawy Prawo Oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zmianami) i ustawy o Systemie Oświaty z dnia
7 września 1991 r (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczegółowych.
4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. np. ZUS,
firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP, UKS, firma informatyczna,
organizatorzy konkursów oraz koncertów, CEA, organizacje związkowe.
5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy a po jego ustaniu zgodnie z Ustawą z dnia 10
stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt
pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357 z późn. zm.) oraz zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt opracowanym w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 55 z późn. zm.).
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
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