
K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A 
 

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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest szkoła Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, dane adresowe: 20-850 Lublin, 
ul. Radzyńska 5.  
 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: zso1@iod.lublin.eu lub 

pisemnie na adres Administratora danych. 
 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, 
w szczególności w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych 
do realizacji zadań na stanowisku: Animator boisk wielofunkcyjnych wybudowanych 
w ramach programu „Moje Boisko Orlik”, o które Pan/Pani aplikuje. 
Podstawą prawną przetwarzania są:  
a) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO); 

b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 

ust. 1 lit. c) RODO); - w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko animatora 

c) uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie danych zebranych podczas 

postępowania rekrutacyjnego. Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby 

sprawdzić Pana/Pani umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pan/Pani 

odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja; 

d) Pana/Pani zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, w tym danych do kontaktu 

oraz wizerunku na podstawie zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie (art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO). 
 

4. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe: do końca procesu rekrutacji, 

chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez 

Administratora, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, 
 

5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 
 

6. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
 

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługują Panu/Pani 
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ze 
względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane 
na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu; 

f) prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas 
swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pana/Pani tylko w zakresie 
tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody; 



g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, 

gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
 

8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w procesie 

rekrutacyjnym, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji. W 

zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody 

(wizerunek, dane do kontaktu), ich podanie jest dobrowolne. 

 
9. Pana/Pani dane zostaną przekazane: 

a) Urzędowi Miasta Lublin w zakresie niezbędnym do wyboru animatorów przez komisję 

konkursową, 

b) operatorowi (wskazanemu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) za pośrednictwem 
Urzędu Miasta Lublin w celu złożenia wniosku aplikacyjnego o przyznanie środków 
finansowych na pokrycie kosztów Pana/Pani zatrudnienia. Dotyczy  animatorów, którzy 
zakwalifikują się do udziału w projekcie „Lokalny Animator Sportu” . 

 

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. 

 

……………………………………….    …………………………………………. 

(miejscowość,data)      (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

 
 

WYRAŻENIE ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DLA 

KANDYDATÓW NA ANIMATORÓW BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WYBUDOWANYCH 
W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO ORLIK” 

  
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak dane do kontaktu oraz 
wizerunku (innych niż wymagane przepisami prawa) przez Administratora danych w celu: realizacji 
procesu rekrutacji dla kandydatów na stanowisko animatora boisk wielofunkcyjnych wybudowanych 
w ramach programu „Moje Boisko Orlik”, w Zespole Szkół Ogólnokształcących r 1 im. Zbigniewa 
Herberta, ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin  
 

2. Oświadczam, że dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. 
 
........................................................   ........................................................ 
(miejscowość, data)       (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

 
 

WYRAŻENIE ZGODY 
NA PRZEKAZANIE DANYCH DO OPERATORA WSKAZANEGO PRZEZ MINISTERSTWO 

SPORTU I TURYSTYKI 
 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych do operatora wskazanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w celu udziału w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”. 
Przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie uniemożliwi udział w ww. projekcie. 
 

 
........................................................   ........................................................ 
(miejscowość, data)       (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 


