
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę 

w związku z pozyskiwaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 1 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) -  RODO /Dz. Urz. UE L 
119, s .l/  informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Klub Dziecięcy „Tygrysek" w Zawadach, ul. Szkolna 8, 
42-110 Popów.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celach rekrutacyjnych:

a) na stanowisko, na które aplikuje kandydat, na podstawie Kodeksu pracy (art.6 ust.l lit.c RODO), a w pozostałym zakresie ma 
podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w 
zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do Administratora (art.6 ust.l lit.a w zw. z art.4 pkt 11 RODO),

b) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji 
przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art.6 ust.l lit.a RODO)

3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym administratorom. Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom 
przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 
danych, w celu świadczenia określonych w umowie usług tj. np. hosting, dostarczanie lub utrzymywanie systemów 
informatycznych.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą :
• do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
• do celów przyszłych rekrutacji przez 2 lata.

5. Przysługują Pani/Panu prawo do :

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
b) sprostowania /poprawiania/danych osobowych,
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezes a Urzędu Ochrony Danych Osobowych/PUODO/.

6. Pani/Pana dane osobowe, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają przekazaniu do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Podanie danych osobowych, w celach rekrutacyjnych na stanowisko na które aplikuje kandydat, wynika z
przepisów prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zapoznałem się:

(Data, czytelny podpis)

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą


