
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy w celu 

prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. 

…………………………….                         …....................…................................................ 

                (data)                                                (czytelny podpis kandydata) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa  w art. 9 

ust.1. RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę  Podstawową nr 1 im. 

Jana Pawła II w Łęczycy  w  celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie 

stanowisko. 

…………………………….                         …....................…................................................ 

                (data)                                                (czytelny podpis kandydata) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 

prowadzonych przez Szkołę  Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy  przez okres 12 

miesięcy. 

…………………………….                         …....................…................................................ 

                (data)                                                (czytelny podpis kandydata) 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO 
CELÓW REKRUTACJI 
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła  
Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy, ul. Szkolna 4 99-100 Łęczyca, reprezentowana przez 
dyrektora. 
2) Mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 
inspektor@d-edu.pl 
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą 
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6, ust. 1, lit. b RODO), 
natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust.1, lit a RODO), która 
może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
Szkoła  Podstawowa nr 1  im. Jana Pawła II w Łęczycy  będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, 
także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6, ust.1, lit a 
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 
Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust.2, lit. a RODO), która może zostać odwołana 
w dowolnym czasie. 
Podstawa prawna: art. 22¹ Kodeksu pracy, art.13 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
4) Jeżeli wygrają Państwo konkurs na ogłoszone stanowisko Państwa dane w postaci imienia, 
nazwiska, miejsca zamieszkania zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej 
5) Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a jeśli 
wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie danych do celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 
miesięcy. 
6) Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania 
(poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia 
danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7) Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 
rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
  
        ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ 
 

…..................................................................... 
                                      (czytelny podpis kandydata) 


