Zńącznik nr 4

W przypadku wygrania konkursu doty cząaęgo naboru na stanowisko
referenta w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w
ja
podpisany/a
Jejkowicach,
niżej
zamięszkaĘla.

na

przetwarzartię wyżej wymienionych danych
osobowych poprzez umieszczenie na stronie BIP wyników konkursu.

wytażam zgodę

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z ąrt,l3 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 hłietnią 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w zwięku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich darrych oraz ucłtylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Szkota Podstawowa im.

Jana III Sobieskiego informuje, że:

L.

Administrątorem Danych Osobowych jest Szkola Podstuwowa iłn. rana III Sobieskiego, 44-290 rejkowice,
uL Główna 42, ałanym dalej Szkoła Podstawowq im. Jana III Sobieskiego, tel: 0 32 43 02 562, e-mail:

2.

Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobq odpowiedzialnq za prawidłowośćprzetwarzanie dartych) jest
Marek Woźniak (contalct do inspektora: e-mail: wozniakmarel@pp.pl) ;
Pąni /Paną dane osobowe przetwarzane będq w celu umieszczenia ną stronie BIP wynilu konląłrsu Szkoła
Podstuwowq im. rąna III Sobieskiego, 44-290 rejkowice, uL Główna 42 zgodnie z udzielonq przez Państwa
zgodq na podstapie ąrt. 6 ust, l lit. ą RODO;
Odbiorcami danych osobowych Pąni/Pqną będq osoby fizyczne i podmioty prawne majqce dostęp do strony
BIP SzkoĘ Podstawowej im. Janq III Sobieskiego ;
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5. Dąne osobowe Pani/Pana nie będq przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej;
osobowe przetwąrząne przez Szkołę Podstawowq im- Jana III Sobieskiego, przechołuywane będq
przez olcres niezbędny do realizacji celu dlajakiego zostały zebrane.
7. Posiada Pani/Pan prctwo do żqdania od ądministratora dostępu do danych osobowych dotyczqcych osoby,
hórej dane dotyczq, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienią
sprzeciwu wobec przetwarzania, a talcże prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofuięcia zgody w dowolrtym momencie bez wpływu na zgodnośćz prawem
przetwqrzania, którego dokonano na podstawie zgoĘ przed jej cofnięciem;
9. Posiądą Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
LO,Podanie danych osobowychjest dobrowolne, jednakjej niewyrażenie może utrudniać realizacji zadańprzez

6, Dąne

placówkę;

I].Administrątor Danych Osobolvych nie podejmuje w sposób ząutomatyzowany decyzji oraz nie profiĘe
danych osobovrlych;

12.

Administrator Darrych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać dałrych osobowych w celu innym niż cel, w
hórym dane osobowe zostanq zebrane.

podpis

