
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  8  im.  Marii  Dąbrowskiej  w  Gliwicach,  ul.

Spacerowa  6,  44-141  Gliwice.  Kontakt  z  administratorem  jest  możliwy  także  za  pomocą  adresu  mailowego:

sekretariat@sp8.gliwice.eu

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą

adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 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, 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia

26 czerwca  1974 r.  -  Kodeks Pracy oraz ustawy z  dnia  26  stycznia  1982 r.  -  Karta  Nauczyciela,  w przypadku
zatrudnienia pracownika pedagogicznego, 

 art. 9 ust. 2 lit. h RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do

oceny  zdolności  pracownika  do  pracy,  diagnozy  medycznej,  zapewnienia  opieki  zdrowotnej  lub  zabezpieczenia

społecznego na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

 świadczenia pracy na rzecz administratora,  w szczególności realizacja umowy o pracę,  w tym ocena i  szkolenia,

zarządzania podróżami służbowymi, 

 wypełniania obowiązków prawnych w związku z zatrudnieniem,  w szczególności na podstawie przepisów prawa

pracy, księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, 

 profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy oraz zapewnienia opieki zdrowotnej

lub zabezpieczenia społecznego, 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,

c) podmioty  realizujące  zadania  Administratora  Danych  Osobowych,  takie  jak:  operator  pocztowy,  bank,  dostawca

oprogramowania dziedzinowego, 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, 4. Dane osobowe

przechowywane będą w aktach osobowych także przez okres 10 lat,  licząc od końca roku, w którym stosunek pracy uległ

rozwiązaniu lub wygasł, 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 

8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 

e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W  celu  skorzystania  oraz  uzyskania  informacji  dotyczących  praw  określonych  powyżej  (lit.  a-f)  należy  skontaktować  się  z
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych

osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pracę. Konsekwencją ich niepodania będzie brak



możliwości zawarcia umowy,

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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), obowiązującego od 25 maja 2018 r.,

informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach,
ul. Spacerowa 6, 44-141 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:
sekretariat@sp8.gliwice.eu

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy
za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji  na stanowisko pracownicze na
podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w przypadku
rekrutacji na stanowisko pracownika pedagogicznego.  

 art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO -  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów wynikających  z  prawnie  uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ww. ustawy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne  lub  działających  na  zlecenie  organów władzy  publicznej,  w zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na
ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji. Natomiast dane wyłonionego kandydata zostaną dołączone do
akt  osobowych  i  przechowywane  przez  okres  10  lat,  licząc  od  końca  roku,  w  którym  stosunek  pracy  uległ
rozwiązaniu lub wygasł. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. 

W  celu  skorzystania  oraz  uzyskania  informacji  dotyczących  praw  określonych  powyżej  (lit.  a-g)  należy
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o
ochronie  danych  osobowych,  a  od  25  maja  2018  r.  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

9. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  konsekwencją
ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 



INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH
OSOBOWYCH

Do procesu rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie dokumenty, które opatrzone są poniższą klauzulą zgody.
Dokumenty przesłane zarówno elektronicznie, pocztowo lub dostarczone osobiście nie będą brane pod

uwagę w procesie rekrutacji, jeżeli nie będą zawierały poniższej klauzuli. Bardzo prosimy o jej zamieszczenie.

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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
(RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji.

Jeżeli podczas bieżącego procesu rekrutacji nie uda się wyłonić Państwa kandydatury, a zechcecie Państwo
aby w przyszłości Państwa CV było brane pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacji przesłane dokumenty

należy opatrzyć poniższą klauzulą zgody.

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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
(RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu tej oraz przyszłej rekrutacji, dodatkowo wyrażam zgodę na przetrzymywanie
moich dokumentów dotyczących rekrutacji przez Administratora do wykorzystania w przyszłości

na okres……..


