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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru  
na wolne stanowisko pracy nauczyciela 

w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju 
 

Informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 3,  os. Sikorskiego 12, 
28-100 Busko-Zdrój, reprezentowane przez Dyrektora, tel.  41 378-69-23  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w przypadku 
pytań o swoje dane osobowe, tel. 41 370 52 60 lub pisząc na adres e-mail: iod@umig.busko.pl 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne 
stanowisko pracy w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju. Podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacji jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks 
pracy oraz ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, natomiast inne dane, w tym dane 
do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w każdym czasie. 
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko pracy  
w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju. Podanie innych danych jest dobrowolne. 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu 
rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju, jednak nie dłużej 
niż przez trzy miesiące od dnia zakończenia przyjmowania dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku 
zatrudnienia przez okres trwania łączącego strony stosunku prawnego oraz w obowiązkowym okresie 
przechowywania dokumentacji (archiwizacji) związanej z tym stosunkiem (akt osobowych), ustalanym 
odrębnymi przepisami. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem 
a podmiotem. 
 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-
Zdroju. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych przez Administratora 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych             
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.              
 

 

 

Oświadczam że zapoznałam(-em) się z treścią w/w klauzuli informacyjnej. 
 
 

...............................................                                             .................................................................... 
         (miejscowość i data)                                                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie) 
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