Załącznik G1 do Polityki Bezpieczeństwa

Klauzula informacyjna dla pracownika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Regionalnej w
Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 B, 76-200 Słupsk,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Edukacji Regionalnej w
Słupsku możliwy jest pod numerem telefonu: 59 844 57 58 lub adresem e-mail:
biuro@cer.slupsk.pl,
3) celem przetwarzania jest zatrudnienie, pomoc socjalna oraz bezpieczeństwo i organizacja
pracy:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
oraz
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku/na przekazanie
danych innym podmiotom
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (wewnętrzna
identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmiot świadczący usługi dla Centrum w zakresie medycyny pracy,
b) ubezpieczyciel grupowych ubezpieczeń na życie (jeśli takie w zakładzie pracy
występuje),
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do
momentu odwołania zgody,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

