
Klauzula informacyjna 

dla kandydatów do pracy  

 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) 

(Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Czarnieckiego w Reczu, ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz. 

 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. W przypadku pytań o 

swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: 

sekretariat@zsrecz.pl, pod numerem telefonu 95 765-40-67 bądź pocztowo na adres: Inspektor 

Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, ul. Ratuszowa 29, 73-210 

Recz. 

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w 

przekazywanych formularzach zgody; 

- a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków wynikających  z art. 

22 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karta Nauczyciela, 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe; 

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy. 

 

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym 

dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że 

wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych,  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo 

do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia 

danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. (gdy - i w zakresie, w jakim - jest to 

dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora). 

7. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych 

przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
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9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-

dzynarodowej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 


