
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  

 

Na podstawie 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 (dalej: RODO), informuję, że:  

 

Administrator danych:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 

Sióstr Prezentek z siedzibą w Rzeszowie, ul. ks. Jałowego 1 tel. (fax): 17 853 64 42 email: 

prezentek@szkola.opoka.org.pl.  

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia obecnej rekrutacji na wolne stanowisko 

pracy na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a także w kolejnych 

procesach rekrutacji, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę. 

 

Obowiązek podania danych osobowych:  
Podanie danych osobowych: 

 w zakresie imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obowiązkowe, 

 w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia  jest 

obowiązkowe, jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku, na które prowadzona jest 

rekrutacja, 

 w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

Okres przechowywania danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. 

 

Odbiorcy danych:  

Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane żadnym odbiorcom. 

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 

sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, chyba że przepisy prawa stanowią 

inaczej. 

 

Prawo do cofnięcia zgody:  
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzania 

danych. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na  

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:  
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.  

 


