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Świdnica, dn. ………………………… r. 

 
 
 
 

................................................. 

(imię i nazwisko) 

 

................................................. 

(adres) 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie 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 ich swobodnego przepływu 

(tzw. RODO) przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika, ul. Gen. Wł. 

Sikorskiego 41, 58 - 105 Świdnica w celach związanych z przebiegiem zatrudnienia  

i wynagrodzenia w związku z pełnieniem stanowiska Samodzielnego referenta ds. 

ogólnokancelaryjnych i kadr placówki, której organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki. 

 
 

                                                                                      ………………………………… 

                                                                                   (podpis) 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika z siedzibą w Świdnicy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 

zwana dalej Szkołą przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

wymaganą normą prawną pochodząca z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które to stosowane będzie w Polsce od 

dnia 25 maja 2018 r. 

Szkoła informuje, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika 

z siedzibą w Świdnicy przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41. 

2. W Szkole został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych – Maciej Chęciński, można 

się z nim skontaktować pisząc na adres pocztowy Szkoły lub na e-mail: zsm.swidnica@wp.pl          

3. W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych od dnia stosowania 

RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się  

z naruszeniem ww. przepisów. 

4. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Szkoły dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

oraz uzyskania kopii danych. 

5. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody (o ile jest wymagana) w dowolnym momencie bez 

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

cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na 

przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie  z przepisami prawa – Szkoła będzie uprawniona 

do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu. 

6. Dane osobowe pozyskiwane są i przetwarzane w takim zakresie, w jakim są niezbędne do 

przeprowadzenia czynności związanych z zatrudnieniem i skutecznym zawarciem umowy o pracę. 

7. W przypadku niepodania danych określonych w przepisach rangi ustawowej (m.in. Kodeks Pracy) 

niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji, przeprowadzenie procesu 

rekrutacji oraz zawarcie umowy będzie niemożliwe. 

8. W przypadku nie nawiązania stosunku pracy, pozyskane dane zostaną zniszczone w terminie do 

30 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia Administratora o rezygnacji z zamiaru 

zatrudnienia się.  

9. Dane przechowywane są w Dziale Kadr i Płac, po zatrudnieniu w aktach osobowych pracownika 

pod zamknięciem oraz w systemie informatycznym, do których dostęp posiada upoważniony 

pracownik działu. 

10. Administrator zapewnia, że dane osobowe nie będą przekazane osobom nieuprawnionym, do 

innych organizacji międzynarodowych i państw trzecich, nie będą użyte do profilowania. 

11. Zespół Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika  w Świdnicy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 

poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny. W razie pytań  

i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 


