KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) - dalej
„RODO” informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół
w Gminie Tomaszów Mazowiecki z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Prezydenta
I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gminatomaszowmaz.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji:
a)

na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty
urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest
obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
b) 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),
c) 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 art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) 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.

Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a)

inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania,
tj.: przeprowadzenia procesu rekrutacji, przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów, w tym również
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa

6.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ich, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.
a
w/w
Rozporządzenia),
przysługuje
Pani/Panu
prawo
do
cofnięcia
zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym,
w pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

…………………………………….
Data i podpis Kandydata

