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WYRAŻAM ZGODĘ/ NIE WYRAŻAM ZGODY*  na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach 
przyznania pomocy zdrowotnej. Jednocześnie zostałem/ łam poinformowana, że złożenie 
dokumentów wymienionych przeze mnie w pkt. 7 wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej   
i dotyczących stanu zdrowia jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania świadczenia, ponieważ brak 
przedłożenia dokumentów może skutkować odmową przyznania pomocy zdrowotnej (podstawa 
prawna art. 9 ust. 2 lit. a RODO) 
 

…………………………………………………………………  
( data i podpis wnioskodawcy )  

 
*niepotrzebne skreślić 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Funduszu 
Zdrowotnego w Szkołach Ekonomiczno-Handlowych  w Gdańsku 

 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz.U.UE z 2016r. , L 119, poz. 1) informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Szkoły Ekonomiczno-Handlowe w Gdańsku, ul. Serdyńskiego 1A, 

80-753 Gdańsk.  
2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły, Justyna Kulling-Bogdan, kontakt: j.kulling-

bogdan@seh.edu.gdansk.pl 
3. Kontakt do inspektora danych osobowych: iod.ekonomik@wp.pl 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych  

z udzielaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
nauczyciela oraz Uchwały nr XXI/574/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2008r. 1 

5. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda – 
podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie 
obowiązujące. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane będą przechowywane do chwili ustania celu 
w jakim została zebrana zgoda lub do wycofania zgody.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania świadczenia, ponieważ brak przedłożenia 
dokumentów zgodnie z Uchwałą nr XXI/574/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2008r.2 może skutkować 
odmową przyznania pomocy zdrowotnej.  

8. Administrator może przekazać/ powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia zawarte z podmiotami świadczącymi 
usługi na rzecz Administratora.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych. W przypadku realizacji któregokolwiek z w/w praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub 
Inspektorem ochrony danych. 

10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do jej wycofania w każdym 
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem  

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że Administrator w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.  

 
…………………………………………………… 

(data i podpis Wnioskodawcy 

 

 
1 i 2 Uchwała nr XXI/574/08 Rady miasta Gdańska z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wydzielania środków finansowych z przeznaczeniem na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.  

 
 


