
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

Zgodnie z 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), 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w Grębowie, ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów. Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@tarnobrzeski.pl; tel. 15 822-15-95 wew. 316; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 

wybrania pracownika, zawarcia umowy o pracę. Dane zostaną usunięte 3 miesiące po zakończeniu 

procesu rekrutacyjnego, jeśli kandydatura nie zostanie wybrana. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy dla pracowników 
niepedagogicznych oraz Karta Nauczyciela dla nauczycieli. Podanie danych w zakresie wynikającym  
z Kodeksu pracy oraz Karty Nauczyciela jest obowiązkowe (w przypadku niepodania danych 
niemożliwe jest zawarcie umowy) . 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, do 

prawo do cofnięcia zgody. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli 

Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia 

RODO. 

 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zamieszczonego w CV zdjęcia (wizerunku) dla 

potrzeb prowadzonego procesu rekrutacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie, ul. Dolańskich 

142, 39-410 Grębów oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Grębowie. 

Zostałem poinformowana/poinformowany o moich prawach i obowiązkach (klauzula informacyjna). Jestem 

świadoma/świadomy, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne.  

 

 

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

(miejscowość i data)      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 


