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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy 

 
 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1), zwanym dalej _RODO._ 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Potęgowie z siedzibą przy ul. Szerokiej 16, 76-230 Potęgowo. 

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Potęgowie: e-mail: iod@zspotegowo.pl. 

 

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko 

pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. 

 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w oparciu o w/w przepisy prawa jest obowiązkowe i stanowi warunek 

uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 

podstaw prawnych do uczestniczenia w procedurze naboru. Podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne. 

 

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. Pana/Pani dane nie będą udostępniane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

 

7. Przysługuje Panu/Pani: 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. Cofnięcie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres wskazany w pkt 1. 

 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. 

 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o którym 

mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO. 
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