INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w procesie rekrutacyjnym – osoby ubiegające się o zatrudnienie
Zgodnie z 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 (RODO), informujemy, iż:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych z siedzibą
w Bochni, plac gen. Leopolda Okulickiego 1, kod pocztowy 32-700 Bochnia, adres e-mail:
psmsekretariat@muzycznaszkola.com, tel. 14 6123270.
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Kamil Gałązka, adres e-mail: iod@muzycznaszkola.com .
Pani/Pana dane osobowe (w zakresie wskazanym w
art. 22¹ kodeksu pracy) będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy.
W przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych innych niż wymagane przepisami prawa, podstawą
prawną przetwarzania jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dla celów przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, przekazane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
w oparciu o wyrażoną zgodę.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w pkt 3 jest konieczne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa
w pkt 4 i 5 w każdym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres wskazany
w pkt 1. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku zatrudnienia i podpisania umowy, dane zawarte
w dokumentacji będą nadal przetwarzane i przechowywane przez czas określony przepisami prawa,
z zastrzeżeniem pkt 4 i 7.
W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych
rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu
rekrutacyjnego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich
sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również
prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą również profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Treści zgody na przetwarzanie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentacji rekrutacyjnej przez kandydatów
do pracy:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w niniejszym CV moich danych osobowych innych niż
określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO),
w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.



Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV
przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych z siedzibą w Bochni, plac gen. L. Okulickiego 1; w celu
uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.

* niepotrzebne skreślić

Data ………………………

…………..………………………………..
(czytelny podpis)

