Klauzula dotycząca czynności przetwarzania:
Rekrutacja pracowników
obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Na mocy art. 13 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 (RODO),
informujemy że
a) administratorem Państwa danych osobowych jest
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi jako
pracodawca,
za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Zespołu
Szkół
Dane kontaktowe:
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych
ul. Przybyszewskiego 73/75; 93-126 Łódź
tel./fax: 42 681 13 83; a-mali: e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl
Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest Ryszard
Bielewicz. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować pod
adresem e-mail: iod@zssim.elidz.edu.pl
Adres korespondencyjny:
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych, ul. Stanisława
Przybyszewskiego 73/75; 93 - 126 Łódź
z dopiskiem IOD
Uwaga: Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy
dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół,
w tym realizacji praw nadanych Państwu przez RODO.
b) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
c) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych, o których mówi art.
221 Kodeksu pracy, jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przywołany przepis
pozwala na przetwarzanie danych gdy jest ono niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Podanie przez Państwa danych zakresie nieokreślonym przepisami prawa,
zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych
osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
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e)

f)

g)
h)
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Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO konieczna będzie Państwa odrębna zgoda na ich przetwarzanie.
Udzielone zgody mogą zostać odwołana w dowolnym czasie.
Okres przechowywania Państwa danych to okres do zakończenia procesu
rekrutacji na dane stanowisko. Administrator będzie przetwarzał Państwa
dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą
Państwo na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom,
które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą
być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na
świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
Na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych jeśli
niepoprawne lub nieprawdziwe;
• ograniczania przetwarzania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu
nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 – 193 Warszawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe,
aczkolwiek niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w
przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
Pana/Pani dane osobowe nie są profilowane.

