
Klauzula informacyjna

Na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  ust.  2   Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z  27.4.2016 r.  w sprawie  ochrony
oso) b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, z5e:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  dyrektor
Agnieszka Jasianek-Dobras  zwany dalej Administratorem.
Administrator  prowadzi  operacje  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko   -
nauczyciel – psycholog zgodnie z Kartą Nauczyciela, Kodeksem pracy
i innych ustaw kompetencyjnych.

Kontakt z Inspektorem danych osobowych u Administratora, e-mail:
kontakt@iszd.pl 

2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 z5ądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,

ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobo-

wych,
 prawo  do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu na

zgodnos)c)  z  prawem przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, chyba, z5e ADO moz5e przetwarzac) dane na podsta-
wie szczego) lnych przepiso) w prawa, tj. :
- przetwarzanie jest  niezbędne do prowadzenia postępowania/
wykonania  umowy,  kto) rej  stroną  jest  osoba,  kto) rej  dane  dotyczą,
lub do podjęcia działan)  na z5ądanie osoby, kto) rej dane dotyczą, 
- przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku
prawnego ciąz5ącego na administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowa-
nego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy
publicznej powierzonej administratorowi;
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- przetwarzanie jest niezbędne do celo) w wynikających z prawnie
uzasadnionych intereso) w realizowanych przez administratora.

3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niz5  upraw-
nione na mocy przepiso) w prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podej-
mowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez 3 miesiące  
od  dnia  upowszechnienia informacji o wyniku  naboru.  W okresie
tym, osoby te będą mogły  dokonywac)  odbioru swoich dokumento) w
za pokwitowaniem odbioru.  Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia
upowszechnienia informacji o wyniku naboru do zakon) czenia proce-
su naboru, nieodebrane przez kandydato) w dokumenty zostaną proto-
kolarnie zniszczone.

                                                                                         …………………………………..
( czytelny podpis )
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