
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1 Administratorem Pani \Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii 

Krajowe 10, 09-200 Sierpc, numer telefonu 24 275 23 73, NIP 776-154-75-14,   

REGON 000782540 

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu jest Pan Piotr Szynkowski. 

Telefon kontaktowy 724 536 350. 

3.Pani\Pana dane  osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i realizacji obowiązków 

ze stosunku pracy  na podstawie art. 6 ust.1 litera b. 

4. Odbiorcą Pani\Pana  danych osobowych będą: Mazowieckie Kuratorium Oświaty  

w Warszawie Delegatura w Płocku, organ prowadzący – Powiat Sierpc, Powiatowy Zespół 

Jednostek Budżetowych w Sierpcu, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,  

System Informacji Oświatowej. 

5. Pani |Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego\ organizacji 

międzynarodowej na podstawie: nie dotyczy 

1 decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (podać 

decyzję); 

2 w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni 

stopień ochrony w drodze decyzji niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za 

pomocą: 

1. Prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub 

podmiotami publicznymi w postaci…(wskazać jakiego); 

2. Wiążących reguł korporacyjnych (wskazać  jakie)zatwierdzonych przez GIODO; 

3. Standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską 

…(wskazać jakie); 

4. Standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez GIODO i 

zatwierdzonych przez  Komisję Europejską …(wskazać jakie); 

5. Zatwierdzonych przez GIODO kodeksu postępowania (wskazać jakiego); 

6. Certyfikatu ochrony danych osobowych (wskazać jakiego); 

7. Zezwolenia GIODO na klauzule umowne (ADO a procesor, odbiorca danych, 

organizacje międzynarodowe); 

8. Zezwolenie GIODO na postanowienia administracyjne miedzy organami lub 

podmiotami publicznymi; 



Może Pani \Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa 

trzeciego…(wskazać sposób uzyskania kopii lub miejsce udostępnienia danych). 

6. Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  50 lat po ustaniu stosunku 

pracy. 

7. Posiada Pani\ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

8 Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.; 

9 Podanie przez Pana\Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan\Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości zatrudnienia.  

10 Pani\Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania.  


