Klauzula informacyjna w celu zatrudnienia pracownika
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Pl. Bankowy 1, 59-400 Jawor.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe, określone w art. 221 Kodeksu Pracy przetwarzane będą w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przeprowadzeniem
procesu zatrudniania pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać
dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym
z Administratorem, którym Administrator powierza dane na podstawie zawartych umów
powierzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
i uzupełnienia, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania,
Nie posiada Pani/Pan prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także usunięcia
danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych była Pani/Pana zgoda, ma Pani/Pan
prawo do jej cofnięcia 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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem zatrudnienia, a odmowa ich podania
będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy o pracę (art. 22 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
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