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Klauzula Informacyjna  
Poniższa klauzula zawiera informacje wymagane z art. 13 i 14 z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego (UE) 2016/679 – RODO. I ma na celu wypełnienie obowiązku informacyjnego 

względem osób, których dane są przetwarzane. 

Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 

w Kleszczowie. 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

Celem przetwarzania jest spełnienie obowiązku ustawowego w procesie przeprowadzenia 

rekrutacji na wolne stanowisko pracy. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

• Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązku prawnego w 

szczególności wymogów ustaw: Kodeks pracy, o pracownikach samorządowych. 

• Przetwarzanie danych innych niż wymaganych przez przepisy prawa odbywa się na 

podstawie wyrażenia zgody art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

• Dane przetwarzane w związku z realizacją zadań ustawowych będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji, chyba że zostanie nawiązany stosunek pracy. 

•  W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych w tym dla celów 

przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane do odwołania zgody. 

Jakie masz prawa? 

• Masz prawo dostępu do danych osobowych tj. informacji czy Administrator przetwarza 

dane i w jaki sposób. 

• Sprostowania tych danych, jeśli są nieprawidłowe. 

• Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jeśli zachodzi jedna z przesłanek 

wymienionych w art. 17 i art. 18 RODO. 

• Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Czy musisz podawać dane osobowe? 

Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne. Niepodanie danych 

skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 

Podanie danych na podstawie wyrażenia zgody jest dobrowolne. Niepodanie danych nie wiąże 

się z żadnymi konsekwencjami. 

W jaki sposób możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, wysyłając korespondencję na adres mailowy inspektor@skrzynka-rodo.net.pl lub na 

adres e-mail Administratora sekretariat@spkleszczow.pl oraz na adres pocztowy ul. Szkolna 4, 

97-410 Kleszczów.  
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