KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(Kandydaci do pracy)
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie
___________________________________________________________________________________________
Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie,
77-400 Złotów, Plac Wolności 1/2, tel. +48 672 650 060, e-mail: sekretariat@zsezlotow.edu.pl
2. Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem administratora danych jest Marek Skórcz, 77-400 Złotów, Plac Wolności 1/2, tel. +48 672 650
060
3. Inspektor Ochrony Danych:
Inspektorem ochrony danych jest Arkadiusz Krupka, e-mail. ak@akprogres.com, tel. +48 504 074 074
4. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do pracy, korespondencji i kontaktu z kandydatami do
pracy (w tym drogą elektroniczną), na podstawie uprawnienia wynikającego z 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) 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) 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 nasz uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) 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).
5. Okres przechowywania danych:
a) w zakresie wskazanym w punktach 4a), 4b), 4c) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas
niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji;
b) w zakresie wskazanym w punkcie 4d) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia
roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam
przechowywać dane;
c) w zakresie wskazanym w punkcie 4e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12
miesięcy od daty wyrażenia zgody;
d) dane z monitoringu wizyjnego (wizerunek) przechowywane będą przez okres 30 dni.
6. Sposób przetwarzania danych osobowych:
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Pani/Pana
przejrzysty (art. 5 ust. 1 lit a).
b) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich - poza Europejski Obszar Gospodarczy (art.
44 RODO).
c) Pani/Pana dane mogą być przekazane do podmiotów zależnych lub współpracujących w celu realizacji
procesu rekrutacji pracowników.
d) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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7. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
a) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
a) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
a) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w procesie
rekrutacji pracowników, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w
wymienionym procesie.
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