
Informacja Administratora dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem 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),informuję, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 
74-200Pyrzyce, Poznańska 2 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Joanna Marczewska, z którą można skontaktować się 

poprzez adres e-mail iod.stargard@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne 
stanowisko pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Kodeksu pracy oraz na podstawie 
udzielonej zgody art.6 ust.1 lit. a. RODO. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/pana danych będą posiadać osoby 
upoważnione przez administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków 
służbowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa i 
instrukcji kancelaryjnej. 

6) W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu 
prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartych na 
art.6 ust.1 lit. a. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu 
wycofania zgody. 

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
przepisy prawa. Ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji. 

9) Podane dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. 

10)Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji oraz profilowaniu. 
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