
 

Załącznik nr 01b do Polityki Ochrony Danych Osobowych 

- Klauzule informacyjne 

 

 
 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy  
 

 
Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława 

Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok, tel. 85 742 12 13, mail: 

szkola@zst.bialystok.pl. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Technicznych im. gen. 

Władysława Andersa w Białymstoku – inspektor@kancelaria-explico.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z 

wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 

Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. – RODO 

b) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. – RODO 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. – RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony 

prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd), organom samorządu terytorialnego w związku z 

prowadzonym postępowaniem. 

5) Pani/Pana będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo 

zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż 

przez 12 miesięcy. 
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6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań związanych 

z procesem rekrutacji. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

w formie profilowania. 

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza 

obszar działalności RODO   

 

 

 

 

 

Klauzula Zgody 
 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb aktualnej rekrutacji 

 


