
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Technicznych w Pile  

w związku z rekrutacją pracowników 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO"), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Pile reprezentowane przez 

Dyrektora Darię Szostak 

Dane adresowe: Zespół Szkół Technicznych w Pile, ul. Ceglana 4, 64-920 Piła 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych drogą elektroniczną ak@akprogres.com   lub telefonicznie: + 48504074074 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które 

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

podstawie ustawy z dnia ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. l 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 pozostałe dane, na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez 

wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu 

do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 4 pkt 11 RODO) do momentu przyjęcia oferty przez 

wybranego kandydata lub odmowy przyjęcia oferty pracy przez wybranego kandydata a następnie przez 3 

miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może 

zostać cofnięta w każdym czasie. 

Jeżeli w dokumentach są zawarte dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych 

osobowych) konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda (pisemna ), która może być odwołana w każdym czasie. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich 

otrzymania przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające na zlecenie i w imieniu administratora w celu 

świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, 

a dane osobowe zwycięzcy konkursu zostaną w aktach pracowniczych przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

1) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o 

osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących 

informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, 

którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, 

o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 

(art. 15 RODO); 

2) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza 

kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, 

wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 

3) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub 

uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 
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4) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy 

prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane 

niezgodnie z prawem (art. 17 RODO); 

5) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający 

administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, 

żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu 

osoby, której dane dotyczą; 

6) do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych 

celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. 

Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, 

będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania 

danych w tych celach (art. 21 RODO); 

7) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych 

osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody 

spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta 

została wyrażona. 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, 

wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim 

zakresie chce skorzystać.  

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

8.Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych 

osobowych: 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa. 

Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, może skutkować 

pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy. 

9.Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane. 

 
 


