
Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko pracy w 

Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w 

Legionowie moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na 

wolne stanowisko ………..…..………………….………… * 

2. W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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 Dz.U.UE.L.2016 r. Nr 119.1) przyjmuję 

do wiadomości, że: 

a) administratorem moich danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i 

Placówek Specjalnych w Legionowie ul. Jagiellońska nr 69, 05-120 Legionowo; 

b) moje dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru, na podstawie: 

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; 

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017r., poz. 1189), 

- w przypadku danych zwykłych - art.6 ust.1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda; 

- w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych) – art.9 ust.2 lit a) RODO – 

dobrowolna zgoda. 

c) moje dane osobowe mogą być przekazane organom kontrolującym; 

d) moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

e) moje dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy i 7 dni roboczych od dnia nawiązania 

stosunku pracy z kandydatem, który został wybrany w procedurze naboru a protokół z 

przeprowadzonego naboru będzie archiwizowany zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

f) mam prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich 

przenoszenia; 

g) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia skargi 

do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa, ul. Stawki 2; 

h) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

i) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w naborze na wole stanowisko; 

j) moje dane osobowe nie będą służyć do profilowania. 

 

 

………..………………………….. 

        (data i podpis kandydata) 

 

* należy wpisać nazwę wolnego stanowiska pracy oraz numer ogłoszenia o naborze, na które 

składane są dokumenty aplikacyjne 


