
 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Bestwinie                     

z siedzibą przy ul. Szkolnej 11, 43 - 512 Bestwina, reprezentowany przez  Dyrektora. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail 

iod_zspbestwina@bestwina.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko operatora 

urządzeń 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących 

na nim obowiązków prawnych określonych w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, 

podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych 

wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, a samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana 

Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.  

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i 

na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. Następnie Pani/Pana 

dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z 

niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń. 

7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, 

oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody  

przed jej wycofaniem. 

8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu 

rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu. Natomiast  

udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, nie 

jest konieczne dla rozpatrzenia podania.  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 
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