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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. 
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 
I. Administrator danych osobowych 
Zarząd Oświaty Kultury i Sportu z siedzibą w Głubczycach ul. Olimpijska 1, 48-100, 
jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 
II. Inspektor Ochrony Danych  
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w 
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e‑mail: 

t.dragan@huczynski.pl telefon: 733 508 806; lub pisemnie na adres naszej siedziby, 
wskazany w pkt I. 
III. Cele i podstawy przetwarzania 
• w celu obsługi finansowo–księgowa, na podstawie obowiązku z art. 9 ust. 1  
w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8, 10 i 15, art. 10 a, art. 10 b, art. 10 c i art. 18 ust. 2 pkt 9 
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 
z póź zm.) oraz art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); uchwały nr XXV/215/16 
Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu 
Zarządowi Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach  
IV. Kategorie danych, które przetwarzamy Będziemy przetwarzać następujące kategorie 
Pani/Pana danych: 

Podstawowe dane identyfikacyjne 
Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne 
Finansowe dane identyfikujące 
Informacje o środkach finansowych 
Pożyczki, hipoteki, linie kredytowe 
Pomoc finansowa 
Szczegóły polisy ubezpieczeniowej 
Szczegóły dotyczące planu emerytalnego 
Reklamacje, incydenty oraz wypadki 
Wyróżnienia 
Dane psychologiczne 
Małżeństwo lub inna forma związku 
Historia małżeństw 
Szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników 
Sposoby spędzania czasu oraz zainteresowania 
Członkostwo (inne niż służbowe, polityczne, w związkach zawodowych) 
Dane dotyczące zamieszkania 
Dane dotyczące zdrowia fizycznego 
Dane dotyczące zdrowia psychicznego 
Dane dotyczące rekonwalescencji 
Edukacja i szkolenia 
Zawod i zatrudnienie 
Aktualne zatrudnienie 
Rekrutacja 
Zakończenie pracy 
Kariera 
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Nieobecności oraz przestrzeganie porządku pracy 
Medycyna pracy 
Wynagrodzenie 
Organizacja pracy 
Szkolenie na stanowisko 
Dane uwierzytelniające, poziomy uprawnień 
Korzystanie z technologii 
Członkostwo w związku zawodowym 

V. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: 
jednostek organizacyjnych Gminy Głubczyce obsługiwanych przez Zarząd Oświaty Kultury i 
Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1, 48-100.  
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
VII. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy prace, umowy zlecenie, 
pożyczkę z ZFŚS, pożyczkę z MPKZP i innych wynikających z uchwały nr XXV/215/16 
Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu 
Zarządowi Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach, przetwarzamy do końca okresu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy 
VIII. Pani/Pana prawa: 
Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) prawo do usunięcia danych. 

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, 
może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli. 

d) ograniczenia przetwarzania danych 
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem 
działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa  temat 
lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, 
bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub 
na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania 
danych. 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, 
można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego 

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych 
danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. 
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 
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Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa oraz w celu wykonania swoich 
praw proszę skierować żądanie pod adres Inspektora Ochrony Danych email: 
t.dragan@huczynski.pl lub zadzwonić pod numer: +48 733 508 806, lub zgłosić  
bezpośrednio w naszej siedzibie.  Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana 
uprawnień będziemy się musieli upewnić, że „Ty to Ty”, czyli odpowiednio Pani/Pana 
zidentyfikować. 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie przez Pani/Pana danych jest: 
• warunkiem zawarcia umowy 
• dobrowolne 
Jeżeli nie poda Pani/Pan danych: 
• możemy odmówić zawarcia umowy 
• możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia 
• może Pani/Pan utracić prawo do ochrony ubezpieczeniowej 
X. Informacja o źródle danych   
Pani/Pana dane uzyskaliśmy od jednostek organizacyjnych Gminy Głubczyce obsługiwanych 
przez Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach ul. Olimpijska 1, 48-100.  
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