(Załącznik nr 2)
Klauzula informacyjna - rekrutacja
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 i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku z siedzibą w
Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny 40 reprezentowany przez Dyrektora
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
iod@eterneco.eu
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c i art. 9
ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks Pracy i prowadzeniem rekrutacji pracowników na podstawie
ogłoszenia o naborze w celu przeprowadzenia rekrutacji.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres:
 dokumentacja z naboru zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt - do 5 lat,
 oferty kandydatów -przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z
wybranym kandydatem,
 lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia
upowszechnienia informacji o wynikach.
6. Posiada Pan/Pani prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Panio danych,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi proces rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu przez
administratora. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z
prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o
celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
podanych danych i prawie ich poprawiania.
…………………………………………………………

data, czytelny podpis

