
ZGODA DLA OBECNIE TRWAJĄCEJ REKRUTACJI ( pracownik samorządowy)  
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu obecnej rekrutacji  na stanowisko ………………………………. w Szkole Podstawowej nr 3  z siedzibą w 
Bieruniu 43-155, przy ulicy Węglowej 11, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność 
podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy oraz z ustawy o pracownikach 
samorządowych. 
ZGODA DLA PRZYSZŁYCH REKRUTACJI 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu przyszłych rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 3  z siedzibą w Bieruniu 43-155, przy ulicy Węglowej 
11, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów 
obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy oraz z ustawy o pracownikach samorządowych. 
 
 

 
……………………………………………………………… 

(data i podpis kandydata) 

*niepotrzebne skreślić 

Jednocześnie, z uwagi na 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 jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3   z siedzibą w Bieruniu 43-155 , przy ulicy Węglowej 11  

dalej jako Administrator; 
2) w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub na 
przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko …………………………………….w oparciu o 
podstawy prawne przetwarzania, tj.: 

 art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych); 

 art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony 
w art. 22

1
 §1 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych); 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi 

Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;   

5) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż: 

 czas trwania rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na obecnie trwającą rekrutację; 

 okres wynikający z przyjętego u Administratora jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj. nie dłużej niż 2 lata od zakończenia 

roku, w którym pozyskano dokument, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje; 

6) posiada Pani/Pan:  

 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679, 

 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, 

 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, 
jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 

 prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które 
wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że 
dane przetwarzane są w sposób niezgodny  z obowiązującym prawem;  

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 
zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a; 

7) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych 

objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego 

zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

 wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o 
pracownikach samorządowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych, 
co będzie skutkowało odrzuceniem oferty, 

 dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody; 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

mailto:iod@gmainvest.pl

