
Klauzula informacyjna wobec kandydatów do pracy w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wieliczce

1. Administrator Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce,
32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, email: magistrat@wieliczka.eu, tel.  +48 12 26 34 100, adres
na platformie EPUAP: /y885h0evy6/skrytka;

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem: e-mail iod@wieliczka.eu pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora;
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wsparcia procesu rekrutacji na stanowiska
nauczycieli oraz administracji i obsługi w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wieliczce  na podstawie art. 6 ust.
1 lit c RODO1) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przetwarzanie
dotyczy  wyłączenie  czynności  zbierania  oraz  przechowywania  danych  osobowych  do  czasu  powołania
Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 w Wieliczce. 
4. Odbiorcy danych

1) Dyrektor/członkowie komisji rekrutacyjnej Przedszkola Samorządowego nr 6 w Wieliczce z siedzibą: ul.
Nowy Świat 24, 32-020 Wieliczka.

2) Podmioty,  które  przetwarzają  dane  osobowe  w  imieniu  Administratora  na  podstawie  zawartej  
z  Administratorem  umowy powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  np.  firmy zajmujące  się
ochroną danych osobowych, hostingowe, informatyczne.

5. Okres przechowywania danych 

Dokumenty  aplikacyjne  kandydata,  zostaną  przekazane  do  Przedszkola  Samorządowego  nr  6  w  Wieliczce
niezwłocznie po powołaniu Dyrektora Przedszkola.

6. Posiada Pani/Pan prawo do;
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO 1);
2) żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO 1)

3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO 1);
4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO 1);

5) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO 1);
6) sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO 1);
7) cofnięcia udzielonej zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie 

zgody
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2  00-193 Warszawa gdy

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 1)

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne by móc uczestniczyć w procesie rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. jednak nie będzie to prowadziło do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

………………………………………………
    data, podpis kandydata

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”
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