
Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej 

jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane 

osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest szkoła: Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, 

dane adresowe: ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: zsow@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a 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) 

oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz 

będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 

6. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się 

na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,  w tym nie będą podlegać profilowaniu.    

7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy  (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa:   prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

a. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

b. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 

RODO; 

c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w 

przypadkach określonych w art. 21 RODO ; 

e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w 

art. 20 RODO ; 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może 

skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne. 

Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej: 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

 

 

 

…………..……………………………………… 

 

 

…………..……………………………………… 

Data Podpis osoby składającej oświadczenie 
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