
KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO Miejskie Przedszkole 

Publiczne Nr 10 Słoneczna Kraina  w Starogardzie Gdańskim zapewnia określone w tych przepisach standardy 

ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy pracowników, których danymi MPP10 dysponuje, że: 

1)  
2) Miejskie Przedszkole Publiczne  nr 10 Słoneczna Kraina w Starogardzie Gdańskim – siedziba:  os.60-lecia 

ONP 8  jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania 
swoich ustawowych obowiązków, jako Pracodawca zawierający i wykonujący umowy o pracę. 

7) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez MPP10 w Starogardzie 

Gdańskim, jako Administratora Danych, w celach określonych przepisami prawa pracy, w tym ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawie z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i dotyczą wyłącznie wypełnienia przez 

Pracodawcę obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO). 

8) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez MPP10 w Starogardzie Gdańskim dotyczących 

Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów 

zawieranych przez Państwa z Pracodawcą. W wymagających tego przypadkach MPP10  w Starogardzie 

Gdańskim ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie 

zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją 

uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przykładowo na podstawie dobrowolnej zgody pracownika 

MPP10  w Starogardzie Gdańskim, jako Pracodawca, przechowywało będzie informacje o imieniu, nazwisku, 

adresie i numerze telefonu wskazanej przez pracownika osoby, którą należy powiadomić o wypadku lub 

innej nadzwyczajnej sytuacji losowej dotyczącej pracownika. W przypadku podania przez pracownika 

danych osoby, którą należy powiadomić, prosimy o poinformowanie jej, że Pracodawca dysponował będzie 

tymi danymi kontaktowymi wyłącznie w celu nawiązania kontaktu w uzasadnionej sytuacji. Udzielona 

przeze pracownika zgoda może być odwołana przeze niego w każdym czasie. Ewentualne odwołanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie 

zgody przed jej odwołaniem 

9) MPP10 w Starogardzie Gdańskim deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie 

Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należało będzie 

dochodzenie roszczeń. 

10) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MPP10 

w Starogardzie Gdańskim, w tym profilowaniu. 

11) Przysługują Państwu prawa do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• sprostowania (poprawiania) danych, 

• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

• do ograniczenia przetwarzania danych, 

• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 

RODO), 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



7) MPP10 w Starogardzie Gdańskim przechowywała będzie dane osobowe pracownika przez okres wskazany 

w przepisach prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. 

8) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa oraz podwykonawcom związanym z MPP10 w Starogardzie Gdańskim umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, przychodnie 

medycyny pracy. 

9) MPP10 w Starogardzie Gdańskim, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza 

przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10) W MPP10 w Starogardzie Gdańskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować 

można się: 

• telefonicznie: 537 005 680 

• drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl 

• osobiście w siedzibie MPP10 w Starogardzie Gdańskim, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 

terminu spotkania. 

 

 

 

 

Dyrektor MPP10 w Starogardzie Gdańskim 

 

 


