KLAUZULA INFORMACYJNA
dla Kandydatów
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usługowo-Pomocniczy dla
Jednostek Oświatowych w Ornontowicach reprezentowany przez dyrektora z siedzibą przy ul.
Zwycięstwa 7, NIP: 635-16-27-940, REGON: 276870566, tel. (+48 32) 336-13-38 ,adres e-mail:
zup@zup-ornontowice.pl
• Inspektorem Ochrony Danych jest Wojciech Hoszek, numer telefonu +48 575 515 035, adres
e-mail: kontakt@inspektorrodo.pl
• Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu przetwarzane będą w celu realizacji procesu
rekrutacyjnego w ramach spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków
określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008
r o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy oraz
rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
• Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane będą w
celach kontaktowych związanych z naborem na wolne stanowisko pracy.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów
podpisanych z Administratorem i na jego polecenie.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania
dokumentacji związanej z procesem naboru.
• W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Ponadto tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych wyraziła Pani/Pan zgodę przysługuje
Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne lecz
niezbędne do procesu rekrutacyjnego Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji
niniejszego procesu.
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

