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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
KANDYDATÓW DO PRACY 

 
Działając na podstawie art.13 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 – dalej „Rozporządzenie”), informuję, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pani Aleksandra Maniak – P.U.H. EDUKACJA, zwana dalej 
Administratorem, dane kontaktowe: tel.:  663 823 033, adres e-mail: sekretariat@dom-przedszkole.pl. 
 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
 
3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: 

a) przepis prawa (art.6 ust. 1B Rozporządzenia) poprzez regulacje zawarte w Kodeksie Pracy a w 
szczególności art. 221, oraz 

b) zgoda, w zakresie danych, które nie wynikają z przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia). 
 
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: 

a) podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. 
dostawcy usług IT, biuro rachunkowe oraz organy, do których w Państwa imieniu Administrator będzie kierował 
korespondencję oraz w zakresie wyznaczonym do realizacji wymogów prawnych w zakresie składania 
odpowiedniej dokumentacji do organu, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne 
organy administracji publicznej, 

b) pracownicy i współpracownicy Administratora posiadający upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych kandydatów do pracy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. 
 
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku danych 
przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody; dane osobowe przetwarzane na podstawie 
przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W przypadku wyboru 
kandydata, przekazane dane mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, stosowanie do informacji dotyczących 
przetwarzania danych osobowych pracowników. 
 
6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
 
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na 
zasadach Rozporządzenia. 
 
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, 
iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, 
 
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, z tym że w zakresie w jakim przetwarzanie danych 
jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy 
z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizowania 
zawartej umowy. 
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