INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla pracowników samorządowych ubiegających się o zatrudnienie
w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Warszawie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej „RODO”,
informuję, że:
1)

administratorem Pana/Pani danych osobowych jest XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa, zwane dalej „szkołą”, adres poczty elektronicznej:
lo@sniadek.edu.pl;

2)

z inspektorem ochrony danych osobowych w szkole można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@dbfowola.waw.pl lub pisemnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Śniadeckiego w Warszawie, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 1/3;

3)

szkoła przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na stanowiska
pracowników samorządowych i związanego z tym wypełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa w:
a)

art. 16 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1260) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO w związku z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076), zwanej dalej „KP”, oraz § 1 i 2
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894),

b)

art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 405) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO w związku z § 14 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania
informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz. U. poz. 1561),

c)

art. 229 § 1 pkt 1 KP – na podstawie art. 9 ust. 2 pkt b i h RODO w związku z art. 229 § 4a i 7 KP oraz § 4 ust. 1,
2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067);

4)

odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz szkoły usługi w zakresie medycyny
pracy;

5)

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji do pracy;

6)

ma Pan/Pani prawo do żądania od szkoły dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, w zakresie określonym przepisami RODO;

7)

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadkach i na zasadach określonych przepisami
RODO;

8)

podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy, a ich niepodanie wyklucza z
udziału w tym procesie;

9)

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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