ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. IM.
ROMUALDA TWARDOWSKIEGO W PUŁAWACH
Na dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjny) prosimy o zamieszczenie poniższych klauzul
zgody:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych
naborach na wolne stanowiska pracy prowadzonych przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Romualda
Twardowskiego w Puławach przez okres najbliższych 12 miesięcy.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV (w
przypadku braku zgody prosimy o usunięcie zdjęcia z CV)
.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji
1. Administrator danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest: Państwowa
Szkoła Muzyczna I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach 24-100 Puławy ul.
Partyzantów 46 tel./fax 081 888 58 50
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iodo@szkolamuzycznapulawy.pl
3. Cel przetwarzania danych osobowych: proces rekrutacyjny odbywający się zgodnie z
zasadami określonymi w odrębnych aktach prawnych
4. Odbiorca danych osobowych: Odbiorcą danych osobowych kandydatów do pracy jest
wyłącznie Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni przez niego pracownicy
biorący udział w procesie rekrutacji.
Odbiorcami danych osobowych zgodnie z regulacjami prawnymi są również Instytucje
Państwowe sprawujące nadzór i kontrolę nad placówką.
5. Każda osoba, której dotyczą dane posiada następujące prawa:








prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w wypadku wyrażenia zgody na zachowanie
danych celem przeprowadzenia przyszłych rekrutacji),
prawo dostępu do danych,
prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych
osobowych, prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
prawo do informacji udzielanych na wniosek, prawo „do bycia zapomnianym”.

6. Okres przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji (w przypadku
braku zgody na dalsze przetwarzanie do celów przyszłych naborów) lub przez okres 12
miesiące na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich.
8. Podanie przez osobę aplikującą na wolne stanowisko danych osobowych wymaganych przez
Administratora danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do tego aby wziąć udział w
procesie rekrutacji. W przypadku braku wymaganych danych osobowych niezbędnych do
prawidłowego rozpatrzenia dokumentacji aplikacyjnej komisja nie będzie rozpatrywać
przesłanych dokumentów. Nie dotyczy to wyrażanych zgód gdyż są one dobrowolne a ich
brak nie wpływa na udział w rekrutacji.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.

………………………………….
Data, podpis kandydata

