
KLAUZULA INFORMACYJNA/PROCES REKRUTACJI PRACOWNIKÓW 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), zwanego dalej RODO 

 
informuję, że: 

 
Administratorem danych osobowych Pani/Pana jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest:  

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 

ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 239 36, e-mail: zs2@kolobrzeg.powiat.pl. 
 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego 
w Kołobrzegu możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zs2kolobrzeg.pl. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na stanowisko pracy 
w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, na podstawie Pani/Pana 

dobrowolnej zgody. 
 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:  

art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.DU.2019.1040); 
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.DU.2019.1282) 

w przypadku zatrudnienia na stanowisku nauczyciela: 
art. 10 ust. 8a, 8b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.2019.2215) 

art. 21 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 
seksualnym (Dz.U.2018.405). 

 

Pani/Pana dane osobowe (w tym dotyczące wykształcenia i przebiegu zatrudnienia) mogą być udostępniane 
odpowiednio organowi prowadzącemu szkołę lub organowi nadzoru pedagogicznego w przypadku 

prowadzenia rekrutacji związanej z ustawowym obowiązkiem wyrażenia przez ww. organ zgody 
na zatrudnienie, wynikającym z art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(tj. Dz.U.2019.2215) oraz 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.2019.1148). 

 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana zgody 

na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji. 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i ich usunięcia. 
 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 

w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone Pani/Pana prawa związane z ochroną danych osobowych. 
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji 

na stanowisko pracy. 
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
Administrator Danych Osobowych 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 

mailto:zs2@kolobrzeg.powiat.pl

