
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB 
BIORACYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI 

NA STANOWISKO NAUCZYCIELA. 

Zgodnie  z:  Ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych,  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) Informuje, z

e: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa  im.Zofii  Kossak
w  Pierśćcu z  siedzibą  przy  ul.  Jerzego  Tomanka  8,  43-430  Pierściec  reprezentowana
przez Dyrektora Szkoły. 

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1.1) pod adresem poczty elektronicznej: iodsp@icloud.com
1.2) pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych osobowych:
Podstawą  pozyskania  i  przetwarzania  przez  Administratora  Pani/Pana  danych  osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a takz

e  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO  w  zw.  z  art.  9  ustawy Karta  Nauczyciela  oraz  w  przepisach
wykonawczych  do  ustawy  Karta  Nauczyciela  określające  kwalifikacje  wymagane  do
zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół               i placówek. Oznacza
to, z

e Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyraz

onej przez Panią/Pana zgody, takz

e na potrzebę realizacji obowiązku wynikającego                z przepisu prawa, ponieważ przepisy
regulują  katalog  kwalifikacji  osoby ubiegającej  się                na  konkretne  stanowisko.
Informujemy, z

e  w  przypadku  zgody,  ma  Pan/Pani  prawo  w dowolnym momencie  tę  zgodę  wycofać,  nie
wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. 

4. Administrator  będzie  udostępniać  Pani/Pana  dane  osobowe innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora
w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.

5. Zakres z

6. ądanych danych wynika z przepisu prawa, ich podanie jest dobrowolne jednakz

7. e odmowa ich wskazania uniemoz

8. liwi zgodny z przepisami prawa udział i przebieg procesu rekrutacji. 

9. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  zakonczenia  postępowania
rekrutacyjnego na  stanowisko nauczyciela,  ew.  do czasu  cofnięcia  zgody na  ich  przetwarzanie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakonczeniem procesu rekrutacji uniemoz

10. liwi dalszy w niej udział.

11. Administrator beę dzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w
ramach umów powierzenia przetwarzania danych. 

mailto:iodsp@icloud.com


12. Przysługuje Panstwu prawo z

13. ądania od Administratora; dostępu do danych osobowych,                ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub prawo                      do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

14. W przypadku przetwarzania Panstwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator
informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn
i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. 

15. Administrator  informuje  również  o  prawie  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

16. Podanie danych na potrzeby realizacji celów, w których podstawą jest zgoda pracownika
jest  dobrowolne  jednak  niezbędne  do  zrealizowania  tych  celów.  W  przypadku  danych
przetwarzanych w związku z zawartą umową lub na podstawie przepisów prawa podanie danych
jest obowiązkowe i wynika z przepisów dotyczących zatrudnienia w szczególności ustawy Kodeks
Pracy, Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe. Niepodanie danych skutkuje brakiem moz

17. liwości zatrudnienia u Administratora. 

18. Informujemy, z

19. e panstwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych                       z
automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie. 

20. Informujemy, z

21. e w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyraz

22. one  zgody mogą  Panstwo  wycofać  kontaktując  się  z  Administratorem lub  Inspektorem
Ochrony Danych przesyłając z

23. ądanie na adres Szkoły.



Treść oświadczeń dotyczacych zgody na przetwarzanie danych
osobowych, jaka kandydaci do pracy powinni zamieszczać w swoich

dokumentach aplikacyjnych kierowanychdo Placówki,
w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela. 

*  Na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a)  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych, wyraz

am zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych Szkole Podstawowej
im.Zofii Kossak w Pierśćcu z siedzibą przy ul. Jerzego Tomanka 8, 43-430 Pierściec
zawartych w złoz

onych przeze  mnie  dokumentach aplikacyjnych,             w związku z trwającym
procesem  rekrutacyjnym  na  stanowisko  nauczyciela:  (podać  nazwe
stanowiska)...................................................... 

Oświadczam, z

e mam świadomość, z

e wyraz

oną zgodę mogę w kaz

dej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  wycofaniem.  Cofnięcie  zgody  przed
zakonczeniem procesu rekrutacji będzie jednoznaczne z brakiem moz

liwości dalszego w nim udziału. 

............................................................. 

data, czytelny podpis 

*zgoda wymagana 

**Na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a)  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych, wyraz

am  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Szkołę  Podstawową
im.Zofii Kossak w Pierśćcu z siedzibą przy ul. Jerzego Tomanka 8, 43-430 Pierściec,
zawartych w złoz

onych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych
procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową im.Zofii Kossak w
Pierśćcu z siedzibą przy ul. Jerzego Tomanka 8, 43-430 Pierściec,. 

Oświadczam, z



e mam świadomość, z

e wyraz

oną zgodę mogę w kaz

dej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

............................................................. 

data, czytelny podpis 

**zgoda niewymagana 


