
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

W związku z realizacją obowiązków określonych w 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”), poniżej przedstawiamy 

podstawowe informacje w tym zakresie:   

Administrator Danych 

Osobowych 

( Administrator) 

Administratorem  Państwa  danych osobowych przetwarzanych przez  Szkołę 

Podstawową  im. Józefa Ufy w Mastkach jest Dyrektor Szkoły.  

Z Administratorem można się kontaktować osobiście w siedzibie szkoły, tj. 

Mastki 1, gm. Chąśno, telefonicznie 46 838 14 15, mailowo - spmastki@op.pl.  

 

Inspektor Ochrony Danych 

( Inspektor) 

W Szkole został powołany Inspektor Ochrony Danych, który udziela informacji 

w sprawach związanych w przetwarzaniem danych osobowych oraz 

wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO. Z Inspektorem możecie 

się Państwo kontaktować drogą mailową  ido@chasno.bipst.pl lub telefonicznie 

oraz w siedzibie Administratora (dane jak powyżej - po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu spotkania).  

 

 

Cele i podstawy 

przetwarzania 

Administrator przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie 
w Szkole na podstawie przepisów prawa. Zakres gromadzonych danych wynika 
przede wszystkim z kodeksu pracy*. Obejmuje takie dane, jak imię (imiona) i 
nazwisko, datę urodzenia,  dane kontaktowe wskazane przez kandydata do 
pracy, a także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,  przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia.. Zakres danych ma związek również w 
wymogami stawianymi przez przepisy Karty Nauczyciela*, które mówią m.in., że 
nauczycielem może być osoba z odpowiednim wykształceniem i 
przygotowaniem pedagogicznym. Podanie takich danych jest obowiązkowe. 
Inne dane Administrator może zbierać i przetwarzać, jeśli wyrazicie Państwo na 
to zgodę. Zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili 
cofnięta. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.  

 

Okres przechowywania 

danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. Podstawowym aktem regulującym ten okres jest 

ustawa o narodowym zasobie archiwalnym*.  

 

Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora, mogą 

zostać udostępnione  organom władzy publicznej – jeśli taki obowiązek wynika 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. Urzędowi Skarbowemu, 

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Odbiorcami danych mogą być również 

podmioty, z którymi współpracuje Szkoła.  

 

 

Prawa osób, których dane 

dotyczą 

- dostępu do danych,  
- do sprostowania danych, 
- do usunięcia danych (bycie zapomnianym) – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Szkole  lub 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, 
- do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, 
- do przenoszenia danych, 
- do niepodlegania decyzjom oparty wyłącznie na profilowaniu. 

 

Organ nadzorczy 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w 

przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące 
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ochrony danych osobowych. 

*Użyte skróty:  kodeks pracy odnosi się do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku roku ( Dz.U. Nr 24, poz. 174 z późniejszymi. zm.)  
Karta Nauczyciela odnosi się do ustawy z dnia 26 stycznia  1982 roku ( Dz.U. Nr 3, poz. 19  z późniejszymi. zm.)  
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym odnosi się od ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach    ( Dz. U. Nr 38, poz.173 z późniejszymi. zm.)   


