Klauzula informacyjna
dot. naboru na wolne stanowisko pracy w Strefie Malucha
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul Niemierzyńska 17a,
71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem
poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 lub osobiście w siedzibie placówki.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 91 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.

3.

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

art. 6, ust. 1, lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
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w związku z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
z późn. zm.)
b.

natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

4.

Dane o których mowa w ust. 3 nie będą udostępniane innym podmiotom.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji (jednak nie
dłużej niż 3 miesiące), a po tym czasie usunięte.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.

Podanie danych osobowych tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje
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zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 22 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter
dobrowolny.
8.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie
będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Posiada Pani/Pan:
a.

prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

b.

prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

c.

prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

d.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

e.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

f.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

