
 

Obowiązek  informacyjny  
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję, 
że Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie jako organ 
prowadzący. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych (IOD) który będzie pełnił nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem 
danych osobowych, Z IOD można się skontaktować mailowo: iod@klonwic.lublin.pl. Dane   osobowe będą przetwarzane w celu 
realizacji zawartej umowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy – Kodeks 
pracy (w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne) oraz przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celu 
i przez czas określony kategorią archiwalną, a  także do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe będą przekazywane urzędom 
skarbowym, zakładom ubezpieczeń społecznych, podmiotom organizującym szkolenia w zakresie BHP oraz innym podmiotom zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Informuję o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, prawie do ich 
uzupełnienia i sprostowania oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
wyrażonej zgody, osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

Lublin, dnia 25 maja 2018 r. 

Oświadczenie  
 

Ja, ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……. 
(imię i nazwisko) 

oświadczam, iż jestem świadomy(a) wprowadzonego na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej 

im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie monitoringu wizyjnego rejestrującego obraz z kamer 

rozmieszczonych na terenie i w siedzibie głównej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana 

Fabiana Klonowica w Lublinie. 

Jestem świadomy(a) wprowadzonego monitoringu mojego stanowiska komputerowego 
(sprzętu, oprogramowania i sieci teleinformatycznej) dla zapewnienia bezpieczeństwa, ciągłości 
działania sieci teleinformatycznej i rozliczalności infrastruktury informatycznej Społecznej Szkoły 
Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie w sposób nie naruszający mojego 
prawa do prywatności. 

Jestem świadomy(a) wprowadzonego monitoringu ruchu sieciowego w zasobach 
teleinformatycznych Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie  
(w tym odwiedzanych stron internetowych). 

Zostałem poinformowany(a), że informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu 
mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania 
zachowań szkodzących Społecznej Szkole Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica 
w Lublinie lub narażających szkołę na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. 

 

Imię pracownika: Nazwisko pracownika: 

  

Data: Czytelny podpis 
osoby składającej oświadczenie 

  

 


