
Załącznik nr 4a do Procedury naboru kandydatów na 

wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze 

stanowiska urzędnicze w Centrum Obsługi 

Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli w 

Tuszynie 

 

Klauzula informacyjna COAFSiP w Tuszynie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  

z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwana dalej „RODO”, informujemy, że:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Obsługi Administracyjno-

Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, zwany 

dalej: „Administratorem”; 

2) Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: COAFSiP w 

Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn lub telefonując pod numer: 42 614-34-51; 

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Tomasza Filipiaka,  

z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: t.filipiak@secmed.pl;  

4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji, na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. 

zm.), w przypadku podania danych wykraczających poza katalog, o którym mowa  

w ust. 22¹  KP, Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody 

wyrażonej na piśmie; 

b) Ustawy dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1260 z późn. zm.); 

c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r.  

w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369); 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom; 

6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zrealizowaniu celu (zakończenia 

procesu naboru) zgodnie z Ustawą dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.); 

7) Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem 

uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w 

rekrutacji przeprowadzanej przez Administratora. Podanie danych osobowych, na które 



kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne, a ich brak skutkuje niemożliwością 

zaproponowania udziału w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez 

Administratora. 

8) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody); 

9) Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres 

Administratora danych lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres e-mail: 

t.filipiak@secmed.pl; 

10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych; 

12) Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

(podpis kandydata) 
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