Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji na stanowisko ……………… w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich z siedzibą przy
ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę oraz
przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zapoznałem się z oświadczeniem dotyczącym
przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie
rekrutacji i będą usuwane z baz administratora.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
z siedzibą w Warszawie (00-458), ul. Górnośląska 45, tel.: (22) 628 11 41, adres e-mail: sp12@sp12w.edu.pl,
zwana dalej Szkołą.
2. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą
przekazywane innym odbiorcom oprócz sprawdzenia, czy Pani/Pana dane nie są umieszczone w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym MS oraz Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych MEN.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych
(informacji o przetwarzanych przez Szkołę danych oraz o kopię danych), sprostowanie danych, usunięcie
danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania i przenoszenie danych, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają
z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy
prawnej oraz celu przetwarzania danych przez Szkołę.
6. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w związku z tym przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że
przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się o wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Nie
będą także przekazywane do państwa trzeciego.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców
Śląskich w Warszawie jest Pan Adam Kozakiewicz mail IDO@.sp12w.edu.pl tel. 22 628 11 41;
10.

