…………………………………….
(Miejscowość, data)

………………………………………
(Imię i nazwisko)

……………………………………….
……………………………………….
(adres)

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko nauczycielskie i pracownicze
w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
Rozporządzaniem 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
(podpis wyrażającego zgodę)……………………………………………………..
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych będzie Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie,
Ożarów 160 24-150 Nałęczów, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły;
2) wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne a moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwego
przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko nauczycielskie lub
pracownicze w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie;
3) mam prawo w każdym momencie wycofać zgodę;
4) podane przeze mnie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii
Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej;
5) mogę skontaktować się osobiście z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Anny i
Andrzeja Nowaków w Ożarowie tel. 81 5017819 e-mail spozarow@poczta.onet.pl;
6) moje dane mogą zostać przekazane osobom upoważnionym przez Dyrektora Szkoły, tj. pracownikom celem
wykonania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym Dyrektor Szkoły zleci wykonywanie
czynności przetwarzania danych;
7) moje dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru;
8) mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
9) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego,
gdy przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania 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.
(podpis kandydata)…………………………………………

