Obowiązek informacyjny wobec pracowników podmiotów zewnętrznych
współpracujących z Placówkami

Realizując obowiązek wynikający 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci jest
LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwany dalej
Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania
danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

telefony
e-mail
adres
korespondencyjny

22 619 30 83
iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie ul. Kowelska 1, 03-432, Warszawa
„Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

2) Podstawą przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. To oznacza, że Administrator jest legitymowany do tego, aby przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadniony
interes polega na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom wykonujących
swoje obowiązki na terenie Placówki. Jako pracownik podmiotu, z którym Administrator zawarł
odkreślona umowę współpracy będzie Pan/Pani kontrolowany przez Administratora w zakresie
jakości wykonywanych prac na rzecz Administratora.
3) Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale bez podania danych nie będzie możliwe wykonywanie
usług na rzecz Administratora w ramach umowy zawartej pomiędzy podmiotem, który Pana/Panią
zatrudnia a Administratorem.
4) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia bądź w związku
z ciążącym na nim obowiązkiem. Ponadto Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane
osobowe
odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów
powierzenia przetwarzania danych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy wiążącej
Administratora i podmiot, w imieniu którego wykonuje Pan/Pani swoją pracę.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych
osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania
usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych
w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych
w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych
w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany.
9) Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

