
Klauzula informacyjna 

dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku, ul. Kaliska 
4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, tel. (62) 762-40-20, e-mail: zspkotowiecko@noweskalmierzyce.pl  
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich 
sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: 
iod.zspkotowiecko@noweskalmierzyce.pl 
 
3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO. Zakres przetwarzanych 
danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (dalej KP) – art. 22(1) § 1 i nst. KP. 
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych są instytucje upoważnione z mocy prawa.  
 
5. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 
 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny dla zakończenia 
procesu rekrutacji, a zgodnie z udzieloną zgodą na potrzeby przyszłych rekrutacji – nie dłużej niż 1 rok od 
chwili pozyskania danych. 
 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 
W przypadku gdy postawą przetwarzania danych jest  art. 6 lit. a lub b RODO przysługuje Pani/Panu również 
prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych. 
 
8. W przypadku gdy podanie danych osobowych było dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej, a pismo należy złożyć w 
Sekretariacie jednostki lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: zspkotowiecko@noweskalmierzyce.pl. 
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
9. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22 (1) ) § 1 KP jest wymogiem ustawowym, w 
pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu 
rekrutacji. 
 
10. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
 
 
Proszę zaznaczyć właściwe: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w najbliższym 
organizowanym przez jednostkę procesie rekrutacji. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych innych aniżeli 
wymienionych w art. 22 (1) § 1 KP  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w jednostce. 
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