Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wielkopolskie
Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2 A, 64-932 Stara
Łubianka;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Wielkopolskie
Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2 A, 64-932 Stara
Łubianka można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: zspstaralubianka@op.pl lub
nr tel. 67 216 01 14.
3. Inspektor ochrony danych
4. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum
Edukacji i Terapii w Starej Łubiance inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail:
kielbon@ido.edu.pl lub telefonicznie pod nr tel. 729-057-572;
5. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach:
- prawa pracy (221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369.) w zw. z art.6 ust. 1 lit. b 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, dalej: RODO) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania
rekrutacyjnego,
- ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachw zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą
przetwarzane w celach archiwizacyjnych;
- natomiast podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako
zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody w tym
przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
6. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance będzie przetwarzało Państwa
dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit
a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich
przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z
mocy prawa oraz na podstawie stosownej umowy.
8. Okres przechowywania danych
9. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia
procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla
celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesięce;
10. Prawa osób, których dane dotyczą. Mają Państwo prawo do:
1.prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4.prawo do usunięcia danych osobowych
Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
11. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
12. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest
dobrowolne jednak niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa
innych danych jest dobrowolne.

Stara Łubianka, dn. ………………………..
Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych nie wynikających z przepisów prawa
Wyrażam zgodę /nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy,
a nie wynikających z przepisów prawa pracy przezWielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w
Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2 A, 64-932 Stara Łubiankadla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji na w/w stanowisko 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).
Oświadczam, że zostałem powiadomiony/a o przysługującym mi prawie do wycofania wyrażonej poniżej zgody.
*niewłaściwe skreślić
......................................................
Data i czytelny podpis kandydata

Stara Łubianka, dn. ……………………………..
Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych do przyszłych rekrutacji
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych
naborach prowadzonych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul.
Kościuszkowców 2 A, 64-932 Stara Łubianka przez okres najbliższych 3 miesięcy.
Oświadczam, że zostałem powiadomiony/a o przysługującym mi prawie do wycofania wyrażonej poniżej zgody.
*niewłaściwe skreślić
…………………………………………………
Data i czytelny podpis kandydata

Stara Łubianka, dn. …………………………
Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii
Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym
oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Oświadczam, że zostałem powiadomiony/a o przysługującym mi prawie do wycofania wyrażonej poniżej zgody.
*niewłaściwe skreślić
…………………………………………………
Data i czytelny podpis kandydata

