KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)
(Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:
1

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Oświaty
i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1, tel. 322116177
2 Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pisemnie za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1 lub pocztą elektroniczną pod adresem
iod@zoiw.miedzna.pl
3 Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne
dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać
odwołana w dowolnym czasie.
4 Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników,
jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5 Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa
zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6 Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
7 Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub
podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy.
8 Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia
procesu rekrutacji.
9 W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
10 Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
11 Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest
dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Oświaty
i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, na potrzeby aktualnego i przyszłych* procesów rekrutacji.
Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się
z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.

Data: …………..………………………..

Czytelny podpis:………………………………………….

*w zależności od zakresu udzielonej zgody, niepotrzebne skreślić.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Informujemy, że w okresie gdy nie będzie prowadzony nabór na wolne stanowisko urzędnicze, nie będą
przyjmowane CV oraz aplikacje o przyjęcie do pracy, a wszystkie nadesłane będą odsyłane wnioskodawcy bez
rozpatrzenia.

