
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów biorących udział w naborze 
na wolne stanowisko urzędnicze  

 
Zgodnie z art. 13 i art.15 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 - dalej zwane RODO, informuję, że: 
1) administratorem danych osobowych jest:  

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie,  
adres: ul. Polna 36 , 09-500 Gostynin,  
telefon : 24 235 32 00,  
e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl 

2) nadzór nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w placówce 
pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD) Mariusz Smardzewski, z którym można uzyskać 
kontakt : telefon: 603 605 654 
3) dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. 
4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie 
dłuższy niż do 31.12.2020 roku. 
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejski 
Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie. Ponadto przysługuje jej prawo 
do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne 
z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia 
skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 
przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 
8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak 
jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Miejskim 
Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli w Gostyninie. 
  
 


