Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
Al. Jana Pawła II 4
83-200 Starogard Gdański
Starogard Gdański, 19.04.2019 r.

PSP4.071.51.19

Stowarzyszenie Głos Kociewia
Ul. Chojnicka 8/3
83-200 Starogard Gdański

POWIADOMIENIE

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz .U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 11 kwietnia 2019 r. dotyczącego udzielenia informacji związanej z ;
podaniem wynagrodzenia wraz z dodatkami za miesiąc marzec 2019 r., każdego nauczyciela (z
podaniem imienia i nazwiska) zatrudnionego w szkole z podziałem na przedmiot nauczania/staż
pracy/wymiar godzin pracy powiadamiam, że termin udostępnienia informacji publicznej zgodnie z
wnioskiem zostaje przedłużony do dnia 31.05.2019 r.
Powyższe spowodowane jest koniecznością powzięcia dodatkowych czynności mających na
celu udzielenie kompletnej informacji, związanej z zagadnieniami wskazanymi w przedmiotowym
wniosku.

p.o. Dyrektora PSP nr 4
Danuta Pawlisch

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – adresat,
Egz. nr 2 – a/a.
data

Klauzula informacyjna dla osoby wnioskującej o informację publiczną
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSP nr 4 z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
przy Al. Jana Pawła II 4 83-200 Starogard Gdański zwany dalej Administratorem;
2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

a) telefonicznie: 537 005 680
b) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji
publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001
r. dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).
4) Pani/Pana

dane

osobowe

mogą

zostać

udostępnione

podwykonawcom

związanym

z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie
radców prawnych, firmy informatyczne. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od
dnia 25 maja 2018 r. wyznaczony w PSP nr 4 Inspektor Ochrony Danych.

5) okres przechowania Pani/Pana danych osobowych będzie zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6)

posiada Pani/Pan prawo do:

•

dostępu do swoich danych osobowych,

•

sprostowania danych,

•

ograniczenia przetwarzania danych,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej
i jest konieczne dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku i ewentualnym wydaniem decyzji
odmownej;

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

