
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW W 

WARMINSKO-MAZURSKIM OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zw. dalej „RODO”) informuję: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Olsztynie ul. Głowackiego 17; 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli - inspektor@wmodn.olsztyn.pl ; 

3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i  realizacją umowy o pracę i 

w oparciu o ogólne rozporządzenie o  ochronie danych oraz ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks Pracy Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30 oraz do celów Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 

4)  Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności art. 221 

Kodeksu pracy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 

r. (Dz.U.1996.62.287) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 

sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; 

5)  W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom organizującym szkolenia, dostawcom 

usług IT oraz dostawcom usług wsparcia technicznego i usuwania błędów w systemie 

informatycznym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia ich pozyskania do Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane od dnia ich pozyskania do upływu obowiązkowego terminu ich 

przechowywania wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Kodeks Pracy 

Dz.U.2020.1320 t.j. art. 94 pkt 9b; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, w zakresie, w którym 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody; 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  
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