KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji w Kłodzku Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Warty 21, 57‐300 Kłodzko;
2. Z Administratorem można się kontaktować:
 telefonicznie pod numerem: 74 662 90 56;
 mailowo na adres skrzynki: klodzko@medyk.szkola.pl
3. Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt: abi@vp.pl
4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu postępowania rekrutacyjnego
w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy (art. 221 KP) oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, jako
dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem
umowy, a także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, jako wyrażenie zgody na potrzeby dalszych
rekrutacji oraz na potrzeby przetwarzania podanych danych osobowych innych niż wymagane.
5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem
przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora;
7. Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia
tego procesu. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych
osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu, wycofania zgody, gdy dane są
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych
danych jest dobrowolne.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
z naruszeniem przepisów prawa.

