Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze
na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Suchej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
w Suchej, Sucha 38a 26-670 Pionki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 48 3818402 lub pod
adresem elektronicznym: iod.gzoiw@gmina-pionki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy Kodeks pracy z dnia
26 czerwca 1974 r., ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Armii Krajowej w Suchej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz w czasie określonym
w Instrukcji kancelaryjnej.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody. Podanie danych jest warunkiem
udziału w rekrutacji a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania
danych osobowych.

………………………………….
Data i czytelny podpis kandydata

