
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 
2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana – rodzica/ uczniów oraz danych Państwa 

dzieci   jest Centrum Usług Wspólnych w Nowinach,  Gimnazjalna 1, 26-052 Nowiny ,  

e-mail: cuw@nowiny.com.pl  

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Robert Pytlik – Kontakt możliwy jest pod adresem 

e-mail: iod@abi-net.pl; tel: +48 795626770;  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z    

przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO. 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane. 

 Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku 
przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

 Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do 
dalszego etapu naboru i zostaną umieszczone w protokole z naboru będą 
przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

 Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydawane kandydatom przez 3 
miesiące od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji 
Publicznej za stosownym pokwitowaniem. 

 Nie odebrane dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt 3 zostaną zniszczone 
komisyjnie.  

 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu      
    Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych jej  
    dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym co wynika z art. 221 § 1 ustawy z  

dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy. Nieprzekazanie danych osobowych spowoduje  

    niemożność dopuszczenia aplikacji do naboru i zawarcia  umowy o pracę. 

9. Podane dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podstawą zautomatyzowanej  

     decyzji. 

 

 
 

 

 

 
(Kandydat do pracy złoży oświadczenie o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych o treści jak 
niżej) 

mailto:cuw@nowiny.com.pl
mailto:iod@abi-net.pl


 

 
……………………………………………… 

                                                                     (miejsce i data wystawienia) 
…………………………………….... 
 
………………………….…….…….. 
 
……………………………..……….. 
(imię i nazwisko oraz adres 
kandydata do pracy) 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji w związku z 
ogłoszonym naborem na stanowisko  
 
………………………………………………………………………..….……………………… 
 
w Centrum Usług Wspólnych w Nowinach 
 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że został-am/em poinformowan-a/y 
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również 
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 
 
 
 

…………………………………………. 
                                                                                   (podpis kandydata do pracy) 

 
 


