KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w
Olsztynie, ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, e-mail: inspektor@wmbp.olsztyn.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie:


art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych wskazanych w przepisach
prawa (Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy – art. 221 i Ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela - art. 9 ust.1.)



art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody będą
przetwarzane dodatkowe dane (nie wynikające z powyższych przepisów) zawarte w
złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem. Jeżeli w dokumentach
zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych
osobowych) podstawą przetwarzania jest również Pana/Pani wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit.
a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa
jest wymogiem ustawowym, niezbędnym, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie
przez Panią /Pana innych danych jest dobrowolne.
5. Pani/Pana osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od daty ogłoszenia
wyników naboru.
6. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych
procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez
okres 12 miesięcy. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ma
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej
wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane
trzecich/organizacji międzynarodowych.
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10. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją

…………………………………….
data i podpis

