KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
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 (zwanym dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Autorska Szkoła Podstawowa
Galileo z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 13, szkola@galileo.edu.pl,
nr tel. 690 660 828.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania procesu
rekrutacji w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. imienia (imion) i
nazwiska, daty urodzenia, wskazanych przez Państwa danych kontaktowych,
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
obowiązku prawnego). Natomiast dane osobowe wskazane w szerszym zakresie niż w
art. 221 § 1 Kodeksu pracy są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1
lit. a) RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych są: firmy świadczące usługi wsparcia IT.
4. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) żądania sprostowania danych,
c) żądania usunięcia danych,
d) do przenoszenia danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) żądania ograniczenia przetwarzania,
g) cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, których
przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 kodeksu pracy
stanowi wymóg ustawowy i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z art. 22 1 § 1 kodeksu prawa jest
całkowicie dobrowolne.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
procesu rekrutacji lub w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody  do
czasu jej wycofania. Przy czym dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane niż 6
miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.

