
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Gąskach  
 

 
1. Szanowna/y Pani/Panie, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  

Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem 
listownie: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Gąski 14,19-400 
Olecko; e-mailem: szkolagaski14@op.pl oraz telefonicznie: 87-523-03-76. 

2. Inspektorem Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Gąskach jest Barbara Dzieszkiewicz. Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem listownie: 
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Gąski 14, 19-400 Olecko 
rodo@spg.olecko.edu.pl  oraz telefonicznie: 87-523-03-76.  

3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i 
przyszłych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz kon ieczne w celu 
uwzględnienia Pani/Pana osoby w procesie rekrutacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 
    powyższych celów. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz 
    podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 
6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres ograniczony 

wyrażoną przez Pani/Pana zgodą. 
7. Ma Pani/Pan prawo do: 
    1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia  
        przetwarzania;  
    2) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
        w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych. 
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
    zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 
 
 
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej 
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, 
lokalizacji lub przemieszczania się. 
 
Podstawa prawna:  
Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.); 
ustawa - Prawo oświatowe   z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59); ustawa z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 
 

 
Dyrektor Szkoły 

Janina Rękawek 

mailto:rodo@spg.olecko.edu.pl

