Białystok, dn. ………………
Zgoda na przetwarzanie danych
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych dla celów rekrutacyjnych na stanowisko główny księgowy w Zespole
Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Zostałam/em poinformowana/y,
że wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
…………………..........................
(podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. gen.
Władysława Andersa w Białymstoku zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji
pracowniczej, oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust 1 lit a) RODO (w zakresie m.in.
danych do kontaktu, danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO).
4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz danych
osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
5) przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do
przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane do państwa
trzeciego/ organizacji.
6. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/ Pana dobrowolna
zgoda. Jednocześnie informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Niepodanie
przez Państwa danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w
rekrutacji.
7. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres
miesiąca od zakończeniu procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Dane osobowe
kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się
jedynie z wybranymi osobami.
Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej,
………………….……..……………………………………...
( podpis)

