Klauzula informacyjna
Przetwarzanie danych osobowych przy rekrutacji pracowników
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 , dalej jako „RODO”), Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 jako administrator danych informuje, że:
Administratorem Danych Osobowych jest: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Gliwicach, Kozielska 1, 44-100 Gliwice
Inspektor ochrony danych: Aneta Paździor, e-mail: pazdzior@ckziu.gliwice.pl
Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja kandydatów do pracy w CKZiU nr 1 w Gliwicach.

Administratorzy Danych nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy
w celu innym niż rekrutacja, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te
będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji, nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne. W innym przypadku dane kandydatów do pracy w CKZiU w Gliwicach przechowywane
będą przez okres niezbędny do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
Podstawa prawna przetwarzania: 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) - art.6 ust. 1 lit. b, c.
Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata
złożonej w procesie rekrutacji.
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa. Zebrane dane nie będą przekazywane.
Kandydaci do pracy w CKZiu w Gliwicach mają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;
Kandydaci do pracy w CKZiu w Gliwicach mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji odnośnie dochodzenia praw
w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się na stronie www.uodo.gov.pl.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do procesu rekrutacji.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej przeprowadzenia.

