
 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ZSO nr 1 w Prudniku jest Dyrektor szkoły z siedzibą 

przy ul. Gimnazjalnej 2, 48 – 200 Prudnik, tel. 77 4362316, fax 77 4362316, e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl  

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSO nr 1 w Prudniku: Wojciech Olender, e-

mail:biuro@centrumcyfryzacji.pl  

3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru (rekrutacji) na wolne stanowisko 

urzędnicze.  

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,  

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z 

przepisami prawa:  

 ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  

 ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

 

oraz innymi, właściwymi ze względu na wyżej wymieniony cel przetwarzania, przepisami prawa i/lub 

regulacjami wewnętrznymi administratora,  

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny (w zakresie publikacji 

imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania kandydata) oraz inne uprawnione na podstawie właściwych 

przepisów prawa osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty.  

 

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:  

5. Pani/Pana  dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. w celu przetwarzania 

i w okresie późniejszym, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.  

7. Ma Pani/Pana  prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

8. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy 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 

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.  

9. Podanie Pani/Pana  danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i jest warunkiem zawarcia 

umowy, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą.  

10. Pani/Pana  dane osobowe nie są profilowane.  

 

……………………………… ………………………………………………  

data czytelny podpis osoby informowanej 


