
 
Załącznik nr 1 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – 

RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)  EDUBOX Emilia Grzęda 

informuje, iż:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole 

„Supełkowo” - EDUBOX Emilia Grzęda. Z Administratorem można się kontaktować 

listownie: ul. Os. Poziomkowe 5 lok. 1, 62-002 Suchy Las, przez adres e-mailowy: 

info.supel@gmail.com  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pan/Pani kontaktować pod numerem telefonu: 570 840 530 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  art. 6 ust. 1 lit b i 

lit c RODO w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, przetwarzane będą na 

podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).  

Jeśli w dokumentach zawarte są dane, a których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna 

będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może 

zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do 

państw trzecich. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu 

rekrutacji. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo 

do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisani art. 15 

RODO), 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO), 



 
c) usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO), 

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

………………………………………. 

   Czytelny podpis kandydata do pracy 

 


