
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach rekrutacji jest Zespół Placówek 

Oświatowych w Piotrkowicach w z siedzibą Piotrkowice, ul. Franciszki Krasińskiej 1, 26-

020 Chmielnik reprezentowany przez dyrektora: Jacka Sobasia; kontakt możliwy pod 

numerem telefonu 41 354 90 12  lub na adres e-mail: tarnoskala@wp.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy na adres e-mail: 

rodo.oswiata@chmielnik.com lub listownie na adres administratora. 

3. Dane osobowe Pani/a będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy  

w Zespole Placówek Oświatowych w Piotrkowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, w tym w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) oraz art. 6 

ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody. 

4. Pani/a dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom. 

5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla       

którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu dla którego zostały zebrane, dane mogą być 

zwrócone Panu/i lub ulegną zniszczeniu w terminie wynikającym z obowiązujących 

przepisów praw, chyba że wyrażą państwo zgodę na przetwarzanie na potrzeby dalszych 

procesów rekrutacyjnych. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowani, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, posiada Pan/i prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym bez wpływu na 

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

cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, gdy uznasz, że przetwarzanie 

Pani/a danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 

na przepisy prawa pracy, a w pozostałych zakresie jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

                                                                                                                        Pieczęć Administratora 

mailto:rodo.oswiata@chmielnik.com

