
Klauzula informacyjna: 

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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych).  

Informujemy,  iż 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w 

Obornikach ul. Szkolna 7, 64-600 Oborniki tel. 61 29 60 382, e-mail sp2-sekretariat@tlen.pl    

reprezentowana przez Dyrektora Panią    Aldonę Święcichowską. 

2)  Inspektorem Ochrony Danych jest radca prawny Anna Przesławska, kontakt tel. 662 256 188, adres 

mailowy iodo.oborniki@gmail.com 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych tj.   oceny kwalifikacji kandydata do 

pracy 

4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art.  6 ust.1 lit. A., lit. B, lit. C., lit. F ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.   

5) Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym 

upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania swoich obowiązków służbowych 

oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych takie jak np. dostawcy usług IT. 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy po zakończeniu rekrutacji na 

stanowisko. 

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, 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, W zakresie, w jakim  dane są przetwarzane na 

podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona 

rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

informacje określone w art. 10 ust. 5 ust. Z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela ) – posiadają Państwo 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 

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

wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na   adres 

korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy podany w pkt. 1. 

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

9) podanie przez Państwa  danych osobowych jest   warunkiem niezbędnym w zakresie wymaganym przez 

ustawę z  26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela oraz ust. Z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.  Podanie 

danych osobowych w pozostałym zakresie jest  dobrowolne. 

10) w placówce  w celu  wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 

administratorów danych albo odbiorców danych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 

wykorzystywany jest monitoring wizyjny. 


