
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim z siedzibą 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Młodzieżowa 1 

 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt:  iod@zs1.nowydwormaz.pl 

 

3. Przetwarzamy różne dane dotyczące osób które kandydują do pracy w naszej szkole. Dane które możemy zbierać, 

wykorzystywać, przechowywać to między innymi: dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, dane o wykształceniu, 

stażu pracy, uprawnieniach zawodowych  

 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w tym weryfikacji w rejestrach KRK, 

CROD, Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym , na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona 

zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.  

 

5. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu 

pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*. 

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie 

brał/a udział. 

 

7. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa. 

8. W przypadku kiedy Państwa kandydatura nie została przyjęta, Państwa dane zostaną usunięte po 30 dniach od 

zakończenia rekrutacji.  W przypadku udzielonej zgody na przyszłe rekrutacje, będziemy przechowywać Państwa CV 

przez okres 2 lat od czasu zakończenia rekrutacji. 

9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego 

wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 

czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych 

rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim z siedzibą 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Młodzieżowa 

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, 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. 

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

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

12. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu. 

 *Pracownicy niepedagogiczni - przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). 

 

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko  

…………… przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór 

Mazowiecki zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia . 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej 

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki i 

będą usuwane z bazy administratora. 
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