
Załącznik nr 4 
 

……………………………………………………                                              …………………………………………………… 
(imię i nazwisko kandydata do pracy)                                                                                                 (data i miejscowość) 

 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
KANDYDATA DO PRACY  

 
 
 

Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 

dodatkowych informacji na mój temat przez Szkołę Podstawową im. Jana Markiewicza w 

Orzeszkowie na potrzeby czynności niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko 

…………………………………………………………………………………………………., zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych. 

 

 

                                            …………………………………………………… 

      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
 
 
 
 
 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH  
W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. 
Jana Markiewicza w Orzeszkowie również na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

 
 
 

 

…………………………………………………… 

      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w 
Orzeszkowie, Orzeszków 9, 56-160 Wińsko. 

2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować telefonicznie pod numerem: 71 389 61 94, 
poprzez adres email: sekretariat@sporzeszkow.pll lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie jest Pani Natalia 
Ratajewska, tel: 783 479 791, e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl. 

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a. prowadzenia procesów rekrutacyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza               w Orzeszkowie 

; 
b. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami (6 ust. 1 lit. f RODO) 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
a. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w celu określonym w pkt 4 a.; 
b. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)– w celu określonym w pkt 4 b. 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż do końca okresu rekrutacji, a w przypadku nawiązania 
stosunku pracy będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika administratora do momentu 
ukończenia stosunku pracy, po czym zostaną przekazane do zakładowego archiwum, bądź zniszczone w 
określonym czasie na podstawie przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, z którymi 
administrator nie nawiąże stosunku pracy, a którzy udzielili zgodę na wykorzystanie danych w przyszłych 
rekrutacjach – do momentu odwołania zgody. 
Okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

7. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na  podstawie 
przepisów prawa oraz na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w 
tym profilowanie. 

11. Administrator nie planuje przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. 
12. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie skutkowało odmową uczestnictwa w rekrutacji. Podanie danych w 
pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
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