Jeśli Pani/Pana dokumenty aplikacyjne zawierają informacje wykraczające poza zakres art. 221 KP tj.
zdjęcie, informacje o zainteresowaniach itp. prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach
aplikacyjnych wykraczających poza zakres art. 221 KP oraz zebranych w trakcie ewentualnych
rozmów kwalifikacyjnych przez Szkołę Podstawową w Mysiadle w celu udziału w wybranej
rekrutacji.
Jeśli chce Pani/Pan abyśmy zachowali Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia kandydatury również w
ramach późniejszych rekrutacji prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach
aplikacyjnych oraz zebranych w trakcie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych przez Szkołę
Podstawową w Mysiadle w celach udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
ADMINISTRATOR DANYCH
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, ul. Kwiatowa 28, Mysiadło.
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów
rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa tj. art. 221 KP oraz w przypadku danych
nadmiarowych Pani/Pana zgoda wyrażona w odrębnych oświadczeniach.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi IT lub świadczącym usługi pośrednictwa pacyprzy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów ze administratorem i wyłącznie
zgodnie z jego poleceniami.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wyłonienia kandydata i zakończenia rekrutacji. Po tym
czasie, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji,
zostaną usunięte.
PRAWA
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych
osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.

