Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(pracownik etatowy/stażysta/praktykant/wolontariusz)
Zgodnie z art. 13 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) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
z siedzibą w Gościcinie ul. Drzewiarza 2.
2. Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi:
iod@bckgw.pl.
3. Celami przetwarzania jest zatrudnianie lub odbywanie stażu/praktyki/wolontariatu, pomoc
socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo
i organizacja pracy.
4. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi
w obowiązujących przepisach prawa:
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, Art. 6 ust. 1 lit. c i Art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z
przepisami Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku lub na przekazanie
danych innym podmiotom
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z Art. 222 Kodeksu pracy, w związku z
monitoringiem
w
celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
pracowników
(stażystów/praktykantów/wolontariuszy)
i
ochrony
mienia.
Pracownik
(stażysta/praktykant/wolontariusz) oświadcza, iż został poinformowany o wprowadzeniu
monitoringu w trybie art. Art. 222 §7 Kodeksu pracy.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat na podstawie Kodeksu
Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu
odwołania zgody; w przypadku monitoringu dane osobowe będą przechowywane przez
okres określony odrębnymi przepisami.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- Medycyna pracy
- Zewnętrzne usługi ochrony mienia i monitoringu
- Firma realizująca obsługę informatyczną
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa związanego z obecną sytuacją, m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Pomorskiego. Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane do czasów trwania pandemii, związanej z COVID-19.
8. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, Pani/Pana dane nie będą
podlegać profilowaniu.
9. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

