
ZGODA KANDYDATA DO PRACY W SZKOLE 
 

I.  wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody ☐ 

 
na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych innych niż wymagane w Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks Pracy 

 

II.  wyrażam zgodę  ☐ nie wyrażam zgody ☐ 

 na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyszłymi rekrutacjami. 

 

III.  
Zostałam/em poinformowany na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku 

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zjoplock.pl 

 

3. Dane przetwarzane są w celu: 

a) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie 

niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl 

art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy o pracę, art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 

221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy, 

b) przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

 

 4. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz 

  x*  Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.  

  ☐* Art. 85x ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. 

  x*  Art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. 

 
 x* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez  

pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 

pracownika. 

 
 x*  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa podane przez osobę, której dane 

dotyczą. 

 

 5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 
6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata w celu uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach lub do wycofania 

zgody na przetwarzanie moich danych w tym celu. 

 

 
7. Kandydat do pracy ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

 

 

8. Kandydat do pracy ma  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na  zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie 

brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 

 

 
9. Kandydatowi do pracy przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 
10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 

 

 
11. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

 

 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
13. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane 

dotyczą, wyrazi na to zgodę. 
*X - Zaznacza Administrator Danych Osobowych  

 

………………………………………. 

(data i podpis kandydata do pracy) 


