
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŁUKOWIE 

( PROCES REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE )

Zgodnie z art.  6 ust.  1 pkt a  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)  (RODO)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  do  celu  udziału  w
konkursie na kandydata na stanowisko ................................................................................................................

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie ul. Partyzantów
15,  21-400 Łuków.

2) Dane  osobowe  przetwarzane  są  na  podstawie  art.  6  ust.  1  pkt  a  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) (RODO) celem realizacji konkursu
na kandydata na stanowisko ...................................................................................................................

3) Podanie  danych  nie  jest  obowiązkowe,  jednak  brak  podania  danych  osobowych  spowoduje
niezakwalifikowanie do konkursu na wolne stanowsiko urzędnicze.

4) Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny do  chwili  roztrzygnięcia  konkursu  na
stanowisko......................................................................, a po zakończeniu konkursu zostaną usunięte.

5) Dane osobowe nie będa przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych, ani użyte
do profilowania.

6) Posiadam prawo do:
a.  żądania  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  prostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
c.. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt
z  Inspektorem  ochrony  danych  jest  możiwy  za  pośrednictwem  telefonu  257983357,  poczty
elektronicznej e-mail: ewa.kielczykowska.sp1@onet.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego:  ul. Partyzantów 15,  21-400 Łuków
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