
 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                     

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) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(dalej: RODO), informujemy, że: 

 
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Benicach, reprezentowany przez Dyrektora.   

 
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) 
 
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Benicach jest Pan Damian Czarkowski, z którym można się kontaktować w 

sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym 

zakresie. Kontakt: e-mail: dczarkowski@proinspektor.pl, nr tel. 512 00 66 64 

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA   

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia 
pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia                  
i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu 
do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. 
Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych                           
jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 

2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż 
wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście 
motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania                     jest 
ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych 
pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze 
sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy 
na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych 
danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa                   
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie 
Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, 
formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą 
przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

 

4. ODBIORCY DANYCH 



 

Odbiorcami danych osobowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach są: 

a) organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze 

obowiązków statutowych lub ustawowych, 

b) podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów 

informatycznych. 

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy, 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze; 

d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego                       

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi. 

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych 
osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania 
(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej 
chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej 
w pkt II. 

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt 2.  Ponadto, zgodnie              
z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH   

1. w zakresie wskazanym w pkt 3.1., 3.2. i 3.3. Pani/Pana dane będą 
Przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia 
niniejszej  rekrutacji, 

2. w zakresie wskazanym w pkt 3.4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 
okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez 
czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, 

3. w zakresie wskazanym w pkt 3.5. Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody. 

7. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, 
miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia 
jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym.               W 
pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8. ZGODA ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYCOFANIA ZGODY 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody                               na 
przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 



wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
można przesłać na adresy wskazane w pkt I. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół 

Specjalnych Nr 4  w Sosnowcu, ul. Franciszkańska 5a w celu:  

przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy               

o pracę. 

Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję                           

do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 


