
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
im. Jadwigi Dziubińskiej 

                   w  ZDUŃSKIEJ  DĄBROWIE        
99-440 Zduny k/Łowicza, tel./fax46 838-74-95 

e-mail:szkola@zspzd-technikum.pl  http://www.zspzd-technikum.pl 
  

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 
Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) 

Informuję, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów 

prawnych przetwarzanych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie jest Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 

 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Magdalena Bajena.  

 

3. Kontakt do administratora: e-mail: zsrzd@poczta.onet.pl, tel. 46 838 74 95 

 

4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie 

bieżącego procesu rekrutacji, a także–jeżeli wyrazicie na to zgodę - w 

przyszłych procesach rekrutacji. 

 

5. Zakres przetwarzanych w procesie rekrutacji danych osobowych kandydatów 

do pracy obejmuje: 

1) dane identyfikacyjne pracownika:  

- imię(imiona) i nazwisko,  

- imiona rodziców,  

- datę urodzenia,  

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji). 

2) dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji w zakresie:  

- posiadane wykształcenie,  

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  

- wymagane uprawnienia np. prawo jazdy, uprawnienia inspektora nadzoru 

budowlanego, geodety itp. 
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6. Uzyskane w procesie rekrutacji dane przechowywane będą do czasu 

zakończenia rekrutacji. Jeśli Państwo wyrażą zgodę, przekazane dane mogą być 

dalej przechowywane w celu ewentualnego wykorzystania do celów rekrutacji 

prowadzonych w przyszłości. 

 

7. Państwa dane przetwarzane w związku z prowadzoną rekrutacją nie będą 

nikomu przekazywane. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

 

9. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgód 

Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

10. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

11. Żądanie podania Państwa danych w zakresie wskazanym w punkcie 5 

wynika z realizacji uprawnień wynikających z  art. 221ust 1Kodeksu Pracy oraz 

z art. 6 ust.1 pkt b RODO. 
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