
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE: 
 

 PRACOWNIKA 

 PRAKTYKANTA 

 STAŻYSTY 

 ZLECENIOBIORCY 

 WOLONTARIUSZA  



Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest  XLIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi,  

z którym można się skontaktować:  

- telefonując na numer telefonu: 42 251 80 05 

- pisząc na adres: 93- 118 Łódź, ul. Wacława 22/24 

- mailując na adres e-mail: kontakt@lo44.elodz.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest pani Magdalena Kaźmierczak, z którą można się 

skontaktować pisząc na adres e-mail:iodm.kazmierczak@lo44.elodz.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania  danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków 

wynikających ze stosunku pracy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks 

Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 20 

kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 13 

maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, 

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od 

osób fizycznych, ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń 

społecznych, ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych lub w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające 

z przepisu prawa, zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa 

jest obowiązkowe. 

5. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 

odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia 

usług dla administratora. 

6. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych 

w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

7. Decyzje dotyczące  danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat po zakończeniu stosunku pracy. 

9. Pracownik ma prawo do: 

        ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do danych; informacji o zasadach 
        ich przetwarzania, ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania; kopii danych 
        osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z  
        siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub  
        przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:  
        https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 

10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody pracownik ma prawo do 

żądania usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania 

stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją 

wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez 

administratora. 
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Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych jest  XLIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi,  

z którym można się skontaktować:  

- telefonując na numer telefonu: 42 251 80 05 

- pisząc na adres: 93- 118 Łódź, ul. Wacława 22/24 

- mailując na adres e-mail: kontakt@lo44.elodz.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest pani Magdalena Kaźmierczak, z którą można się 

skontaktować pisząc na adres e-mail:iodm.kazmierczak@lo44.elodz.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania  danych osobowych jest odbycie praktyki studenckiej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż 

wynikające z przepisów prawa, zgoda. Podanie danych osobowych wynikających 

z przepisu prawa jest obowiązkowe. 

5. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 

odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach 

świadczenia usług dla administratora. 

6. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych 

osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

7. Decyzje dotyczące  danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące  od dnia zakończenia praktyki 

do celów związanych z jej odbywaniem oraz przez 10 lat, w celu zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń, zgodnie z  art. 4421.§1, w związku z art. 118 Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

9. Osoba odbywająca praktykę studencką ma prawo  do: ochrony  danych 

osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich 

kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcy o 

sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania.  

10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody osoba odbywająca 

praktykę ma  ponadto prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na 

adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze 

zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisu 

prawa. 
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Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych jest  XLIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi,  

z którym można się skontaktować:  

- telefonując na numer telefonu: 42 251 80 05 

- pisząc na adres: 93- 118 Łódź, ul. Wacława 22/24 

- mailując na adres e-mail: kontakt@lo44.elodz.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest pani Magdalena Kaźmierczak, z którą można się 

skontaktować pisząc na adres e-mail:iodm.kazmierczak@lo44.elodz.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania  danych osobowych jest odbycie stażu zawodowego lub 

przygotowania zawodowego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania 

innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda. Podanie danych 

osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe. 

5. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 

odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach 

świadczenia usług dla administratora. 

6. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych 

osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

7. Decyzje dotyczące  danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące  od dnia zakończenia stażu 

do celów związanych z jego odbywaniem oraz przez 10 lat, w celu zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń, zgodnie z  art. 4421.§1, w związku z art. 118 Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

9. Osoba odbywająca staż ma prawo  do: ochrony  danych osobowych, informacji o 

zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia 

przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu 

danych lub ograniczeniu przetwarzania.  

10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody osoba odbywająca 

staż ma  ponadto prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na 

adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze 

zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisu 

prawa. 
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Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 
1. Administratorem danych osobowych jest  XLIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi,  

z którym można się skontaktować:  

- telefonując na numer telefonu: 42 251 80 05 

- pisząc na adres: 93- 118 Łódź, ul. Wacława 22/24 

- mailując na adres e-mail: kontakt@lo44.elodz.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest pani Magdalena Kaźmierczak, z którą można się 

skontaktować pisząc na adres e-mail:iodm.kazmierczak@lo44.elodz.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania  danych osobowych jest realizacja zadań zleceniodawcy: zawarcie 

i wykonywanie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy zleceniobiorcą a 

Administratorem oraz dokonanie niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem,  

wykonywanie ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i 

sprawozdawczych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o 

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 

1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 

października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z 20 kwietnia 

2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku dobrowolnego 

podania innych danych, niż wynikające z przepisu prawa, zgoda. Podanie danych 

osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe. 

5. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 

odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, 

PIP), banki i inne podmioty na wniosek pracownika oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. 

6. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych 

w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

7. Decyzje dotyczące  danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

8. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy, a po jej zrealizowaniu 

na czas przechowywania i archiwizacji wynikający z przepisów prawa.  

9. Zleceniobiorca  ma prawo do: 

ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do danych; informacji o zasadach 

ich przetwarzania, ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania; kopii danych 

osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub 

przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 

10. W odniesieniu do danych zebranych na podstawie zgody zleceniobiorca ma prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie 

się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania 

danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na 

formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 

przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 
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Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych jest  XLIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi,  

z którym można się skontaktować:  

- telefonując na numer telefonu: 42 251 80 05 

- pisząc na adres: 93- 118 Łódź, ul. Wacława 22/24 

- mailując na adres e-mail: kontakt@lo44.elodz.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest pani Magdalena Kaźmierczak, z którą można się 

skontaktować pisząc na adres e-mail:iodm.kazmierczak@lo44.elodz.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania  danych osobowych jest odbycie świadczenie pracy na 

zasadach wolontariatu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz, w przypadku dobrowolnego podania 

innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda. Podanie danych 

osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe. 

5. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 

odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach 

świadczenia usług dla administratora. 

6. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych 

osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

7. Decyzje dotyczące  danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące  od dnia zakończenia 

wolontariatu  do celów związanych z jego odbywaniem oraz przez 10 lat, w celu 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z  art. 4421.§1, w związku z art. 118 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

9. Wolontariusz  ma prawo  do: ochrony  danych osobowych, informacji o zasadach ich 

przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz 

powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu 

przetwarzania.  

10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody wolontariusz ma  

ponadto prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Wycofanie się ze zgody 

można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres 

pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 

możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisu prawa. 
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