
Załącznik nr 2 Ogłoszenia o naborze 

 

Klauzula informacyjna dla Kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuje, iż 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łasku – Kolumnie 
z siedzibą: 98 -100 Łask, ul. Toruńska 1   

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: oklinska@togatus.pl; 

3) Pani/ Pana dane będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 
1 lit a, lit. b, lit, c RODO art 9 ust. 2 lit, b RODO - obowiązek prawny Administratora 
przetwarzania Pani/Pana danych wynika głownie: z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą. zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie /zasady określone w Rozdziale III RODO-Prawa osoby, której dane dotyczą/; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 

8) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne  
a w pozostałym zakresie dobrowolne; 

9) ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 
podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO. 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższym: 

       ……..…………………………………….. 

/ data i czytelny podpis/ 

 


