
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie 

postępowania administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym 

mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679. Powyższy obowiązek nie wpływa na tok   

i wynik postępowania administracyjnego. 

 
Zgodnie z 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), (dalej RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem danych jest Miasto i Gmina Krotoszyn oraz Burmistrz Krotoszyna  

z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, telefon: 62 7254201, e-mail: 

um@krotoszyn.pl. 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

pod adresem e-mail: iod@um.krotoszyn.pl. 

3. Dane osobowe pracodawcy będą przetwarzane w celu: 

- zawiadomienia burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego 

pracownika o zawarciu umowy pracodawcy z tym pracownikiem, 

- przekazania sprawy do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

młodocianego pracownika,  

- analizy wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, 

- wydania decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

4. Dane osobowe pracodawcy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i/lub przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

5. Dane osobowe pracodawcy będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu 

wynikającego z kategorii archiwalnej (10 lat). 

6. Dane pracodawcy zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Dodatkowe dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na 

zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania 

systemów informatycznych. 

7. Pracodawcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

 prawo żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycza, sprzeciwia się 

usunieciu danych; 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje 

pracodawcy także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
10. Dane osobowe pracodawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 


