
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 

informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli Tel.(68)475 55 55  email;elaktryk1@op.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel.(68)475 55 43  lub 

adresem email : iod@ckziu-elektryk.pl 

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie : Art. 6 ust. 1 lit. a i c 
rozporządzenia 2016/679 Art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2016/679  

1.art. 22 1 § 1 i 2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy                                                                             
2. art. 6, 11, 13a, 14, 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                               
3. art. 10 ust. 8a, art. 85x, art. 85y ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela                                          
4. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
przestępczością na tle seksualnym.  

 W przypadku danych osobowych nie wynikających z art. 221 par. 1 i 2 Kodeksu pracy 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.   

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. 

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia 
zgody. 

6.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

Podpis Administratora 

Klauzule zamieszcza się: 

1. W ogłoszeniach BIP o naborze na stanowiska urzędnicze i kierownicze urzędnicze. 

2. W ogłoszeniach prasowych, na portalach poszukujących pracę., na stronie www szkoły. 

3. Poleca się wpisanie lub podpisanie takiej klauzuli przez kandydata w chwili dostarczenia podania o 

zatrudnienie. 


