
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)(Dz.U. L 119 z 4.5.2016) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję: 
 

1) Administratorem Pani/Panadanych osobowych przetwarzanych w XLIX Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego z siedzibą 

w Warszawie 02-646 przy ul. F. Joliot-Curie 14, jest Dyrektor Szkoły Pan Cezary Serzysko . 
 

2) Inspektorem Ochrony Danych w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Joliot-

Curie 14, jest Dariusz Lewandowski adres e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl. 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub kontynuacji umowy 
zatrudnienia, wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z Kodeksu 
Pracy lub innych, mających zastosowanie, przepisów prawa. 

 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana 
danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora w zakresie wykonywanych 
obowiązków służbowych, uprawnione podmioty realizujące na rzecz Placówki czynności 
na podstawie zawartych umów i porozumień, organy uprawnione z mocy prawa lub podmioty, 
którym przekazanie danych nastąpi na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody. 

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania zatrudnienia 
w  Placówce,a po jego zakończeniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących przechowywania i archiwizacji akt osobowych. 

 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania 
i  przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 
Rozporządzenia, czyli wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody 
w  dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem  
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 
w  XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga 
Goethego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach ochrony danych osobowych. 

 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak wymogiem 
ustawowym i warunkiem niezbędnym do zawarcia lub kontynuacji umowy zatrudnienia. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania stosunku 
pracy. 

 

10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,ale nie będą profilowane. 
 
 
 

 
zapoznałam się /zapoznałem się 

 

 

 

……………………………………..………………. 

(data, imię i nazwisko, podpis pracownika) 

mailto:dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl

