ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 18 – 100 Łapy
tel. 85–7152720
tel./fax. 85-7152222
http://www.ckplapy.pl

ckplapy@wp.pl

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę
………………………………………………

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach jest Administratorem Pana/Pani danych
osobowych.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani skontaktować się
w sprawie ochrony swoich danych osobowych; kontakt e-mail: justyna.lapinska@vp.pl, kontakt
telefoniczny 85 715 27 20 wew. 21. Korespondencję można także kierować na adres : Centrum
Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy.
3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie o pracownikach
samorządowych oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.), licząc
od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie
danych osobowych oraz momentu odwołania zgody.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia gody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem przetwarzania. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy.
6. W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy
RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zadania określonego w pkt.
3. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. zadania.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz
świadczące usługi z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, informatycznych, obsługi
telefonicznej lub elektronicznej.
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę
………………………………………………

