
Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej 
Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, adres: 
32-020 Wieliczka, Rynek Górny 6, tel.: 12 278 31 13, e-mail: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl , zwany 
dalej Administratorem. 

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce,  jest Pan Jacek Krzyżaniak, tel. 500-
610-605, email: iod@synergiaconsulting.pl , z którym może się Pani/Pan kontaktować w kwestiach 
dotyczących przetwarzania przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu obecnej 
rekrutacji i/lub przyszłych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz 
Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (art. 6 ust 1 lit c RODO) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 
1) Członkowie komisji rekrutacyjnej  
2) Osoby odwiedzające stronę BIP Administratora – obowiązek upowszechnienia informacji o wolnych 

stanowiskach pracy poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w 
siedzibie urzędu oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.  Imiona i nazwiska kandydatów, którzy 
spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym 
wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze 

3) Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, 
hostingowe, prawnicze,  audytorskie, firmy zajmujące się ochroną danych osobowych 

5. Pani/Pana dokumenty rekrutacyjne będziemy przechowywać przez okres 15 miesięcy od momentu 
zakończenia procesu rekrutacji. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone. 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

− dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 
5) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

− administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

6) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych 
opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (Kodeks Pracy 
z dnia 26 czerwca 1974 r., a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych wymaganych 
prawem uniemożliwi wzięcie udziału w obecnym i/lub przyszłych procesach rekrutacji. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

ZGODA 
 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałam/em w 
dokumentach rekrutacyjnych w obecnym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez 
Dyrektora Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce z siedzibą przy ul. Rynek Górny 6 będącego 
administratorem moich danych osobowych.  
 
Mam świadomość, że niniejsza zgoda jest dobrowolna oraz może być w każdym momencie wycofana 
poprzez złożenie oświadczenia. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

 
………………………………..................………. 
    data, czytelny podpis kandydata 
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