Klauzula informacyjna – dane osobowe w systemie rekrutacji na stanowisko pracownicze
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 21, tel. 68/ 454 20 50 , e-mail: sekretariat@zsois.zgora.pl
2. Podane w formularzu dane będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowiska pracownicze.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) 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 (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - RODO)
oraz przepisów prawa art.22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy ( tj Dz.U.z
2016r.poz.1666 ze zmianami.)
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa Kodeksu Pracy.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania lub
usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych
w art. 18 RODO.
6. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia
sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną
podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych – RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych – RODO.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji
międzynarodowej.
8. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe
zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217
ze zm.).
9. Istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe. Dane mogą być udostępnione jedynie w
sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (Wydział Oświaty przy Urzędzie Miasta,
Kuratorium Oświaty).
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje
prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego. W Polsce organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają
automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.
12. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 880 100 367, email: inspektor-ap@cuw.zielonagora.pl Należy pamiętać, iż powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach
związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i
nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności szkoły.
.…………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

