KLAUZULA ZGODY
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 rozporządzenia o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb:
• aktualnej rekrutacji prowadzonej przez I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Olsztynie, na
stanowisko ................................................................................................................*;
• aktualnej rekrutacji na stanowisko ................................................................................... oraz przyszłych
rekrutacji, prowadzonych przez I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Olsztynie w okresie 2 lat*.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em* się z informacjami przekazanymi mi poniżej przez
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Olsztynie, 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 (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
................................................................................
(data i podpis kandydata do
pracy)
* niepotrzebne skreślić

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) informujemy, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza
z siedzibą w 10-551 Olsztyn, ul. Mickiewicza 6, tel. 895275353, liceum@lo1.olsztyn.pl
2.
3.
4.
5.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Olsztynie
pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane
stanowisko pracy.
Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu:
•

zakończenia procesu obecnej rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na

przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej rekrutacji);
•
zakończenia procesu przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez Administratora w okresie 2 lat
(w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej
i przyszłych rekrutacji).
6.

7.

8.
9.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na
w/w stanowisko.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

