KLAUZULA INFORMACYJNA – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego
pracownika.
CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym rozporządzeniem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25
maja 2018 r.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie 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.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Jasienica, z którym można się kontaktować
korespondencyjnie pod adresem: Jasienica 159, 43-385 Jasienica lub mailem: sekretariat@jasienica.pl.
Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych
oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ?
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Tatoń, z którą mogą się Państwo
skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: barbara.taton@jasienica.pl oraz pod numerem telefonu
33/472 62 45.
Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE ?
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. realizacji przysługującego Państwu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w tym w
celach: złożenia zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, rozpatrzeniu wniosku o
przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, a w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku, także w celu wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania i rozliczenia dofinansowania,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – obowiązek prawny.
Przepis prawa:
-art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagrodzenia.
2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit E RODO – wykonanie obowiązku nałożonego
przepisami prawa.
Przepis prawa
na podstawie przepisów prawa określonych powyżej.
3. archiwizacyjnych na podstawie przepisów w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
– wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa.
Przepis prawa:
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE ?
1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania
przysługującego Państwu dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych, przez okres wymagany
przepisami prawa.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mają Państwo prawo do:
 dostępu do danych osobowych, a także otrzymania kopii danych.
 sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia.
 usunięcia danych
 ograniczenia przetwarzania danych
Szczegółowe omówienie poszczególnych praw w zakresie ochrony danych osobowych oraz wskazówki jak z nich
skorzystać znajdziesz:
- na naszej stronie internetowej, pod adresem www.gzosip.jasienica.pl, a także
- w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy (adres: 43-385 Jasienica 845)
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE ?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom
upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
- bankom, a także innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
- podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu: Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy,
firmy informatycznej obsługującej jednostkę, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze i prawne.
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania przez Państwa danych
spowoduje nie możność przyznania Państwu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

