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I stopnia we Wrześni 

 

OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH według RODO 

Nr wyd. 1 02-09-2019 

Nr dokumentu: P3 

Niniejszy dokument jest własnością Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni 

 

Kandydat na pracownika 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby ubiegającej się                             

o zatrudnienie (rekrutacja pracowników) 

Informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Szkoła Muzyczna I 

stopnia we Wrześni, z siedzibą pod adresem: ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 

Września, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły; 

2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków pracowniczych 

w ramach zatrudnienia i będą udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie 

zawartej umowy, 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a, b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku                      

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych      

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), 

5) Zgodnie z RODO posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich 

kopii, 

• sprostowania  (poprawiania) swoich danych, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

7) Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wyznaczonym przez Kodeks pracy oraz 

Ustawę o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, 

8) Dane osobowe będą przechowywane w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we 

Wrześni, przez okres wynikajacy z przepisów zawartych w Rozporządzeniu 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.  
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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia we Wrześni, z siedzibą pod adresem: ul. Wojska 

Polskiego 1, 62-300 Września, w celu realizacji praw i obowiązków pracowniczych  

w ramach zatrudnienia. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dniu po zakończeniu rekrutacji,                      

a następnie zniszczone. 

4. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu                                 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

.............................................................................. 
                                                                 (podpis osoby zapoznanej z klauzulą i wyrażającej 

                                                                       zgodę na przetwarzanie danych)                                                                     
 

 


