Klauzula Informacyjna dla Kandydatów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) zwanego
dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich, z siedzibą
przy ul. Szkolna 1, 43-436 Górki Wielkie .
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na
adres e-mail: iod@brenna.org.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz spełnienia przez Administratora ciążących
na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy biorący udział w
procesie rekrutacyjnym pracowników.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego,
przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem
oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego
procesu.

Treść zgody dla kandydata, którą powinien zamieścić w CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia
procesu rekrutacyjnego na stanowisko (stanowisko pracy) przez ……………., zgodnie
Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. 2016.
119. 1).

