
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym, w celu wykorzystania przesłanej kandydatury na potrzeby 
przyszłych rekrutacji. 
 

TAK  NIE 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym z 
siedzibą przy ul. Szkolnej 2, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 715 18 00 reprezentowany przez dyrektora. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez adres email: 
iodo@szkolatyniecmaly.pl  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą celu: 
Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

Przeprowadzenia 
procesu rekrutacji 

• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy 
art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze,  
• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych, 
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których 
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja 
odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy 
dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane. 

3 miesiące 

Wykorzystanie aplikacji 
w przyszłych procesach 
rekrutacji w przypadku 
wyrażenia zgody 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie 
danych. 

12 miesięcy 
lub do czasu 
wycofania 
zgody 

Dochodzenie roszczeń i 
obrony przed 
roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

6 miesięcy 

 
4. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 
5. Przysługujące Ci prawa: 

 Prawo żądania dostępu do treści swoich danych, 
 Prawo żądania sprostowania danych, 
 Prawo żądania usunięcia danych, 
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania, 
 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. 

Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. 
 

 
 

Tyniec Mały,  dnia  .................................        .............................................   …................................ 
   (imię i nazwisko)               (podpis) 


