
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej  

 

 

……………………………. 
       (imię i nazwisko) 
 
……………………………………. 
 

………………………….… 
            (adres)  
 
  

 OŚWIADCZENIE  
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie 

Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zmianami). 

 

       
……………………………… …………………………                            
data       podpis 

 

 

Oświadczam ponadto, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. przyjmuję do wiadomość, iż:  

 administratorem moich danych osobowych jest:  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 siedzibą w 41-707 

Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, 

 Inspektorem  ochrony danych osobowych jest: nie został wyznaczony, 

 dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru  na wolne stanowisko pracy, na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

 dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa, 

 dane osobowe  będą przechowywane przez okres  30 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo,  

w przypadku zatrudnienia  przez okres 50 lat, wynikający z art. 51 u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DZ. U. z 2018 r., poz. 217) i przepisami wykonawczymi do 

ustawy, 

 posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.,  

 podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą  

do odrzucenia ofert, 

 podanie danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia MPiPS 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, 

 podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych 

niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu. 

 

 ………………………………
                  (podpis) 


