KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PROCESU REKRUTACJI
PRACOWNIKÓW
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
- dalej RODO zostałam/em poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych
jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie ul. Racławicka 1, 66-620
Gubin, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Z Inspektorem ochrony danych mogę się kontaktować we wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych telefonicznie – nr tel.
kontaktowego: 512247566 lub e-mailowo kierując korespondencje na adres:
iod.ziemba@gmail.com.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z moim udziału w niniejszym naborze.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym
z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych
danych jest dobrowolne.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru
odbywa się w oparciu o:
- przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych* (art. 6 ust.
1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach,
- dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO
w przypadku podania przez mnie, z własnej inicjatywy, danych wykraczających
poza zamknięty katalog zawarty w art. 22 §1 i §3 Kodeksu Pracy).
6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu
każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania
rekrutacji a miesiąc po jej zakończeniu zostaną komisyjnie zniszczone.
8. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym w formie profilowania.
10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdybym uznała/ł, że przetwarzanie moich
danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

