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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)   

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty  z siedzibą ul. Kopcińskiego 7, 

02-777 Warszawa, 

w celu: Rekrutacja pracowników 

w zakresie : dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, 

uprawnieniach zawodowych. 

 

 

  …………………………… 

                                                                                 data i podpis kandydata 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 
 

Informujemy, że w związku z Pani/ Pana danymi osobowymi: 
1. Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty jest Szkoła Podstawowa nr 343 im. 

Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa. e-mail: 

sp343@edu.um.warszawa.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych. e-mail: ursynow.oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl 

3. Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji pracowników na wolne stanowiska w Szkole 

Podstawowej nr 343 w Warszawie, na podstawie Pani/ Pana zgody- art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:  

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą 

Podstawową nr 343 przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Szkoła Postawowa nr 343 w Warszawie. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo do 

wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 

9. Ma Pani/ Pan prawo do przenoszenia danych. 
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10. Ma Pani/ Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem. 

11. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości 

uczestniczenia w naborze na wolne stanowiska pracy.  

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane 

Przyjąłem do wiadomości i 

stosowania: 

…………….……………………..…………… 
Data i podpis kandydata   

mailto:sp343@edu.um.warszawa.pl

