
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie z siedzibą w 12-100 Szczytno, Jerzego 

Lanca 10 . 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych kandydatów i prawie 

ich poprawiania. 

 

Klauzula informacyjna kandydatów na pracowników  

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie informuje, że: 

 1.Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Zespół Szkół 

nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie z siedzibą w 12-100 Szczytno, Jerzego Lanca 10 

zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych 

osobowych kandydata. 

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować 

się pod adresem: inspektor_szczytno@wp.pl  

 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz 

ustawy o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. 

 4.Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są 

konsekwencje ich niepodania? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek 

uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze 

stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest 

dobrowolne ale brak ich podania może mieć wpływ na ocenę złożonej przez Ciebie aplikacji. 

 5.Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe? 

Twoje dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom.   

 6. Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w regulaminie naboru. Po spełnieniu 

celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być zwrócone Tobie lub ulegną zniszczeniu 

w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

 7.Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania od 

administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia bądź sprzeciwu co do ich 

przetwarzania. Twoje prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Twoje 

prawa na wniosek zrealizuje Administrator. 



 8.Gdzie możesz wnieść skargę wobec przetwarzania Twoich danych? 

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

 9.Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych? 

Tam gdzie wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych do momentu jej wycofania. 

 10.Czy Twoje dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji? 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie 

będą profilowane. 

11. W jakim celu stosowany jest monitoring w szkole?  

Monitoring w szkole stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i 

mienia zgodnie z art. 108 lit a ustawy Prawo oświatowe na terenie siedziby placówki i jej 

otoczenia. Dane zapisane w systemie monitoringu przetwarzane będą przez okres 14 dni po 

upływie, którego zostaną usunięte poprzez nadpisanie danych. Ww. okresy przetwarzania 

danych mogą zostać przedłużone do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w 

przypadku gdy nagrania z systemu monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa. 

 


