Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
rekrutacja pracowników
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Marcina Dobuckiego, z którym można się
kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres e-mail: sp1@iodlidzbark.pl lub pocztą
tradycyjną na adres Szkoły.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela lub ustawy o
pracownikach samorządowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty
urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia oraz innych wymaganych przepisami szczególnymi. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
b. na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – w
przypadku podania dodatkowych, innych niż wyżej wymienionych danych, takich jak wizerunek, nr
telefonu, adres e-mail, informacje o zdrowiu lub sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i społecznej.
Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i
wyłonienia kandydata na stanowisko. Jeżeli zostaną Państwo wybrani w procesie rekrutacji na dane
stanowisko to Państwa dokumenty rekrutacyjne zostaną włączone do akt osobowych i będą przetwarzane
zgodnie z przepisami prawa.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Państwa kandydatury, złożone dokumenty zostaną zniszczone.
6. Ponadto jeżeli wyrażą Państwo odrębną zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych
rekrutacjach, w CV proszę umieścić informację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. T. Kościuszki w Lidzbarku”. W tym przypadku Państwa dane będą
przechowywane przez 2 lata od dnia złożenia dokumentów. Po tym czasie dokumenty zostaną zniszczone.
7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są
przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

