
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 221 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie z 

siedzibą przy ulicy Ogrodowej 42/44, 00-876 Warszawa. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych – Panią Anną Kokot - iod@dbfo-wola.waw.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy; 

b) archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru; 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w pkt. 4 tj. 1 miesiąca. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
g) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w 

Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy 

Czarnowskiej w Warszawie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. 


