OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ NA STANOWISKO PRACY

Zgodnie z 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 chylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie
ul. Kościuszki 28 zwany dalej administratorem. Telefon kontaktowy do administratora 94 365 24 74,
e-mail zespolwbron@pro.onet.pl

2. Inspektor Ochrony Danych (lOD): Marlena Krawczyk, e-mail: ido@zsswidwin.pl
3. PanilPana dane osobowe podane zg dnie z Art. 22 Kodeksu Pracy, przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia rekrutacji na stanowi ko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b
RODO 1ub/i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych na
podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy
obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

Administratora

w zakresie

swoich

5. PanilPana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu
cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 m -cy
w celu przyszłych rekrutacji.
6. Posiada PanilPan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje PanulPani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
8. Podanie przez Panią/Pana danych oso owych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych
Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
9. PanilPana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,
także nie będą przekazywane do państw trzecich.
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