
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego z siedzibą w Łodzi 93-321, ul. Powszechna 15 (tel. +42 6462002, e-mail 
kontakt@sp162.elodz.edu.pl) reprezentowana przez dyrektora Panią Marię Wartołowską. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego w Łodzi - Panem Pawłem Wojtusiem jest pod adresem e-mail: kontakt@secretum.eu 
 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 
prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego.  

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar 

działania RODO. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej 
jednak niż przez 1 rok od dnia przesłania CV. 

Za zgodą kandydatów w okresie 5 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą 
przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. 

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Szkołę 
Podstawową nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z siedzibą w Łodzi 93-321, ul. Powszechna 15 
na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. - RODO).” 

 

Jeśli wyraża Pani/Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu 
rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o 
następującej treści: 
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„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Szkołę 
Podstawową nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z siedzibą w Łodzi 93-321, ul. Powszechna 15 
na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska (zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. - RODO).” 


