
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

KANDYDATÓW DO PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBOLEWIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. 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) – dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza 

Kościuszki w Sobolewie. Adres: ul. Kościuszki 19, 08–460 Sobolew, telefon/faks: (25) 682 50 49.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: l.bogucka@garwolin-starostwo.pl lub osobiście 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, p. 218 (II piętro), tel. (25) 684 25 21.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu naboru na stanowisko, na które zgłasza się 

kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, 

na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody.   

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia zgody w każdym momencie (jeśli przetwarzanie 

będzie się odbywało na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe,  

w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych 

wymaganych przepisami prawa, może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. 
7. Państwa dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



......................................... 

(miejscowość i data) 

 

 

………………………………. 

(imię i nazwisko kandydata) 

 

ZGODA NA PRZETWAZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. 

BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów 

Westerplatte w Garwolinie z/s przy ul. Kościuszki 53, 08 – 400 Garwolin związku z prowadzeniem 

rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko…………………………… Podaję dane osobowe 

dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

………………………… 

(podpis kandydata) 


