
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCY 

REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA PRACY  

W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że: 

1) administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół 

Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie, adres: ul. Koszalińska 2b, 77-300 Człuchów, 

tel. 59 82 21 157, 

2) administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, kontakt: e-mail: iod@poeksit.czluchow.org.pl,  

3) celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, 

4) podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 

stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  

w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby, która 

wyraziła dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub 

wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych 

osobowych. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych  

w interesie publicznym. Niezbędne jest również do wypełniania obowiązków ustawowych 

ciążących na Placówce.  

 

5) dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom, 

6) dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 10 lat (zgodnie z 4421. § 1, w 

związku z art. 118 Ustawy – Kodeks Cywilny) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania 

(miasto). Pozostałe dane zawarte w złożonej aplikacji zostaną usunięte po upływie 3 miesięcy od daty 

publikacji wyniku naboru lub do czasu wycofania się ze zgody, 

7) Podanie niektórych danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji 

zadań publicznych lub zawarcia umowy,  ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji 

w/w zadania, 

8) Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

w procesie profilowania. 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,  

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,  

3) żądania usunięcia Państwa danych,  

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,  

6) żądania przenoszenia danych,  

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem),  

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych. 

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Dyrektor Szkoły 

przeanalizuje, czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po jego  stronie są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu. 
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9) Dyrektor Placówki nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie podejmuje w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie profiluje, 

10) Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat 

do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego 

dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa. 

 


