Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy
wraz ze zgodą
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z 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, dalej jako Rozporządzenie) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert w Centrum
Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, Piekary 2, 32-060 Liszki.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@radosnanowina.pl lub
pisemnie na adres wskazany w pkt 1.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wskazane
stanowisko pracy w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa.

4.

Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974
r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm. oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora
do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych..

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu
rekrutacji na wskazane stanowisko.

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.

9.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do
organizacji międzynarodowych.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (RODO)).

……………………..…….…, dnia …………………….
(miejscowość)

(data)

……………………….......................................
(czytelny podpis kandydata do pracy)

