Koszalin dnia ……………….

KLAUZULA INFORMACYJNA
(REKRUTACJA PRACOWNIKA)
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Niepubliczne Specjalistyczne
Przedszkole Terapeutyczne „Mały Książę” w Koszalinie przy ul. Żołnierzy 8.Dywizji 13.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art.
10 ust. 8 b Karty nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. oraz art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów
prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6
miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych w zakresie:
- imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy,
- numer PESEL, nazwisko rodowe jest obligatoryjne w oparciu o Kartę Nauczyciela i Ustawę o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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