
 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandra Doby w Zalasewie 

Adres: Jana Heweliusza 26 Zalasewo, 62-020 Swarzędz 

Kontakt: sekretariat@spzalasewo.pl  

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Imię i nazwisko: Dawid Nogaj 

Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu   

3. CEL PRZETWARZANIA 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. c | Podstawa prawna: art. 221 § 1 pkt ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. a  | Podstawa prawna: zgoda osoby 

 Przesłanka RODO: art. 9 ust. 2 lit. a |  Podstawa prawna: zgoda osoby (dla danych szczególnych kategorii) 
 

5. ODBIORCY DANYCH  

Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich 

informacji na podstawie przepisów prawa 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA  
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa 
dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. 
  

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

 dostępu do danych  

 do wycofania zgody w dowolnym momencie (obowiązuje w stosunku do przetwarzania od momentu złożenia 
oświadczenia i w sytuacji, w której podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), 

 do żądania sprostowania danych 

 do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym  

 do przenoszenia danych 

 do sprzeciwu wobec przetwarzania 

 do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
 

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej 

9. INFORMACJA  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą 

wykorzystywane do profilowania. 
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