Mińsk Mazowiecki, dn.………………………………….r.
……………………………………….
(pieczęć szkoły)

Klauzula informacyjna dla kandydatów 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 (4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii
europejskiej PL)
Informuję że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jest
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały
w Mińsku Mazowieckim ul. Jana Pawła II 23 tel.: 25 758 44 52, e-mail:
sekretariat@msamm.pl.
2. Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@sp4mm.edu.pl
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia
rekrutacji i zatrudnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tu:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; tj. Dz.U. 2018 poz. 917 w zw.
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku O pracownikach
samorządowych; tj. Dz.U. 2018 poz. 1260)
4. W przypadku, gdyby zamieścili Państwo w swoim CV informacje, które nie są
wskazane w wyżej wymienionych aktach prawnych informujemy Państwa, iż na
gruncie RODO w tym zakresie czynicie to Państwo dobrowolnie i oznacza to na
gruncie RODO, iż wyrażacie Państwo zgodę (poprzez wyraźne działanie
polegające na przesłaniu nam danych w CV) na ich przetwarzanie przez Miejską
Szkołę Artystyczną I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku
Mazowieckim (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
rekrutacyjnego, a także do rozstrzygania ewentualnych roszczeń związanych
z prowadzoną rekrutacją i nie będą wykorzystywane po tym czasie do prowadzenia
kolejnych rekrutacji, chyba, że wyraża Państwo na to odrębną zgodę.

6. Posiadają Państwo prawo do:
 dostępu do przekazanych danych osobowych,
 żądania ich sprostowania,
 przenoszenia danych,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Pełna treść klauzuli informacyjnej, zawierająca wszelkie informacje wymagane na
podstawie art.13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) dostępna jest na stronie internetowej http://bip.msamm.pl lub w gablocie
w budynku szkoły.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………………………………
(podpis administratora danych osobowych)

Zapoznałam/em się z powyższą informacją …………………………………………....
(data i czytelny podpis kandydata)

