Klauzula informacyjna dotycząca procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z naborem na wolne
stanowisko urzędnicze jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, 44-300 Wodzisław
Śląski, ul. Szkolna 1.
2. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
i wyłonienia osoby do zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze, wskazane w ogłoszeniu.
3. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO1
(w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy2 i ustawy o pracownikach samorządowych3).
Podanie danych wynikających z wymogu ustawowego jest niezbędne do przeprowadzenia
procesu rekrutacji względem kandydata.
4. Dane
kandydatów będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników
administratora danych osobowych. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, za
wyjątkiem publikacji imienia i nazwiska wybranego kandydata oraz miejsca jego
zamieszkania( w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) w Biuletynie Informacji
Publicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. W tym zakresie dane te
będą tym samym powierzane dostawcy aplikacji BIP.
5. Dane osobowe osób zatrudnionych będą przetwarzane przez okres właściwy dla okresu
przechowywania akt osobowych pracownika, natomiast dane osobowe zawarte w ofertach
kandydatów nieprzyjętych – przez okres wynikający z ustawy o pracownikach
samorządowych, w szczególności nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku
pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
6. Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku przekazania przez
kandydata dodatkowych informacji w oparciu o jego zgodę, kandydat ma również prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo ma prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych
narusza przepisy RODO.
7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Wodzisławiu Śląskim:www.ekonomik.wodzislaw.pl.
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