Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Mogielnicy
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULE INFORMACYJNE
Dostarczając

zgłoszenie

rekrutacyjne/dokumenty

aplikacyjne

osobiście

lub

elektronicznie

na

adres

e-mail:

sp.mogielnica@boguchwala.pl do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy, Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała,
zgadzasz się na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Pawła II w Mogielnicy, Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała Twoich
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Tym samym będziemy mogli
przesyłać Ci oferty pracy właściwe dla posiadanych przez Ciebie kompetencji i umiejętności.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: sp.mogielnica@boguchwala.pl
Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według
wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś dostarczając
nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie
wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także gdy wyraziłaś/eś
zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 12 miesięcy.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania
rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, agencjom pracy tymczasowej
(jeżeli podejmiemy wspólną decyzję o zatrudnieniu za jej pośrednictwem). Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione
podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić nam reakcję na przesłaną
aplikację.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem sp.mogielnica@boguchwala.pl, bądź z IOD pod adresem
iod@boguchwala.pl

Nasza

ogólna

klauzula

https://spmogielnica.pl/

informacyjna

O

PRZETWARZANIU

DANYCH

OSOBOWYCH

znajduje

się

pod

adresem

