Załączniknr 3

KLAUZI]LA INFORMACYJNA

Zgodnie z ąrt.]3 Rozporzqdzenia Parląmentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnią 27 haietnia 20t6 r. w
sprawje ochr_orry osób fizyczrrych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO Szkołą Podstąwowa im. Jina
III Sobieskiego informuje, że:
L, Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im, Jana III Sobieskiego,44-2g| rejkowice,
Główna 42 , zwanym dalej Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach tel. 032 43 02 562,
e-mail : spjejkowic@1locźa.onet pl

2. Inspehorem ds. Ochrony Dalrych (osobq odpowiedzialnq za prawidłowośćprzetwarzanie

danych) jest
Mareh Woźniak (antakt do inspefuora: e-mail: wozniakmarel@pp.pl);
3. Pąni /Pąna dąne osobowe przetwarzane będq w celu realizacji konkursu na stanowisko referenta w Szkole

4.

Podstawowej im. Jąna III Sobieskiego, ul. Główna 42, 44-290 Jejkowice zgodnie z udzielonq przez Państwq
zgodq na podstawie ąrt. 6 ust. l lit. ą RODO;
Odbiorcami danych osobo,wych sq podmioĘ i insĘtucje prawnie dopuszczone do przetwarzania tych danych
osobolvych;

5. Dąne

osobowe Pąni/Pana

nie będq przekazane odbiorcom do pansrwa ffzeciego lub organizacji

międzynarodowej;
6. Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Podstawowq iłn Jana III Sobieskiego przechowywane będq przez
olłes niezbędrry do realizacji celu dlajakiego zostały zebrane.
7. Posiądą Pani/Pan prmło do żqdania od administratora dostępu do dalrych osobowych dotyczqcych osoby,
hórej dane doĘczq, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a tabe prmło do przenoszenia darlych;
8. Posiadą Pani/Pąn prcwo do cofuięcia zgody w dowolnym momencie bez wpły,vlu na zgodność z prawem
przetwarzania, hórego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiądą Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
IO,Podanie danych osobowychjest dobrowolne, jednakjej nie wyrażenie może utrudniać realizacji zadań przez
placówkę;
l I. Administrator Danych Osobovłych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji orąz nie profiluje
danych osobolvych;
l2. Administrator Darrych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowychw celu innym niż cel, w
laórym dąne osobowe zostanq zebrane.

