Klauzula informacyjna dot. pracowników
Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z
późn. zm.), zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia
Dziecka i Rodziny w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10,
32-500 Chrzanów, reprezentowanym przez Dyrektora POWDiR.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i
Rodziny możliwy jest pod adresem email: powdir.chrzanow@wp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do
realizacji świadczeń pracowniczych, wynikających z umowy o pracę, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. B RODO.
4. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie
zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej
wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pana/Pani danych do
momentu jej wycofania.
5. Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem
podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 Pracownicy Powiatowego Ośrodka Wparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie,
 Podmioty współpracujące z Administratorem, które przetwarzają dane osobowe
w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 Organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują
oddzielne przepisy prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej
organizacji międzynarodowej.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w
tym przepisów archiwalnych.
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10.Dane podaje Pan/Pani obowiązkowo. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych
jest warunkiem podpisania umowy o pracę z POWDiR. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia pracy.
11.Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
też poddawane procesowi profilowania, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

