
Klauzula dla kandydatów na pracowników w ZSPU w Gnieźnie 

Administrator 
danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Przyrodniczo-
Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, ul. Jana  
III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno, e-mail: sekretariat@zsp1-
gniezno.pl 

Inspektor ochrony 
danych  

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych 
osobowych można  się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
iodo@zsp1-gniezno.pl 

Cel i podstawa 
prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe:  

• w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 
rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

• Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 
ust. 1 RODO (np. dotyczące zdrowia)  konieczna będzie zgoda na ich 
przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać 
odwołana w dowolnym czasie.  

• Podstawą prawną są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy 
oraz Karta Nauczyciela i Ustawa o pracownikach samorządowych  

Okres 
przechowywania 

danych 

• Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane  
do zakończenia tego postępowania.  

• Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody będą do czasu jej 
wycofania.  

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą:  

• podmioty upoważnione z mocy prawa  

• podmioty  z którymi szkoła podpisała umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (np. iod, dostawcy usług 
informatycznych, oraz z którymi łączy szkolę inny instrument 
prawny (uchwała w sprawie powołania CUW)  

• a także podmioty świadczące usługi pocztowe, prawne  
 

Prawa osób, których 
dane są 

przetwarzane 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo  

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii 

• poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych 

• usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie 
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem 

• ograniczenia przetwarzania 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00 193 Warszawa.   

Przekazywanie 
danych do państwa 

poza EOG   

Szkoła nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) ani organizacji międzynarodowych. 

Zautomatyzowane 
decyzje i 

profilowanie 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 



Klauzula dla kandydatów na pracowników w ZSPU w Gnieźnie 

Wymóg podania 
danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 

22.1 Kodeksu pracy jest wymagane przepisami prawa. Brak danych nie 
pozwoli na udział w rekrutacji. Podanie innych danych  
jest  dobrowolne. Zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana  
w dowolnym momencie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


