Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zespole Szkół Budowalnych w Nowym
Sączu

WZORY KLAUZUL INFORMACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W NOWYM SĄCZU
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
W PROCESIE REKRUTACJI (Nauczyciele)
Realizując obowiązek wynikający 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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy,
że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w
Nowym Sączu, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w
Nowym Sączu, ul. Szwedzka 17, 33-300 Nowy Sącz, email: zsbns@wp.pl, tel: 18
5477018
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach ochrony danych
osobowych można kontaktować się pod adresem email: iodspiewak@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przeprowadzenia

rekrutacji

na

stanowisko

nauczyciela

Zespołu

Szkół

Budowlanych w Nowy Sączu, poprzedzającej zawarcie umowy o pracę,
b) wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
4. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia
osoby, której dane dotyczą. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane
dotyczą) w zw. z art. 22

1a

– 221b k.p. w zakresie niewskazanym w art. 22 § 1-

3 k. p. ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl
art. 221 § 4 k. p., jak też na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych,
b)

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę,

c)

art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu wykonania obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z art. 221 § 1-3 k. p. oraz w
zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 k. p.,
t. j.: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 967 ze zm.), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z

dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018
r. poz. 2369);
d)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora, jeżeli
pracodawca podejmuje decyzje, że przetwarzanie tych danych osobowych (w
tym podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie) jest konieczne celem
przeprowadzenia rekrutacji.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w związku z udziałem w
procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie
przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego
na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe
podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7.

Dane osobowe będą przetwarzane przez:
a) okres nie dłuższy niż 3 miesiąc od zakończenia rekrutacji,
b) okres 1 roku na potrzeby przyszłych rekrutacji lub do wycofania zgody na
przetwarzanie moich danych w tym celu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do Pani/Pana danych osobowych i
otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania
nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w
przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, żądania
ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.
21

RODO,

przenoszenia

dostarczonych

danych,

przetwarzanych

w

sposób

zautomatyzowany, o ile zachodzą przesłanki wskazane w art. 20 RODO.
9.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania
danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pan uzna, że dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem.
11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

