
Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w Zespole Szkolno Przedszkolnym

w Goniądzu 

Na podstawie 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 (dalej

RODO) informuję Panią/Pana, że: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu, ul Konstytucji 3 Maja 18, tel. 738 00 04,

email: zsp@goniadz.pl  

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony

danych, dane kontaktowe – iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 00 43; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na

stanowisko (wpisać nazwę stanowiska), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstaw-

ie Pani/Pana dobrowolnej zgody; 

4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny i Rejestr Sprawców Przestępców

na Tle Seksualnym (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata),

SP ZOZ w Mońkach (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich kandy-

data); 

5. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami

upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom; 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji

międzynarodowej; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy

od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. 

Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze

przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed

jej cofnięciem; 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO; 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów

związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko (wpisać nazwę stanow-

iska); 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą

profilowane. 


