
DLA KANDYDATA DO PRACY 
 
Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck ul. 10 Lutego 29, 
84-100 Puck, tel.: 58 673 56 35, adres e-mail: sekretariat@zopo.puck.pl 

Inspektor ochrony danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zopo.puck.pl  

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.  
 
Podstawa przetwarzania danych 

Dane osobowe są przetwarzane: 

1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  w związku z ustawą z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu wypełnienia obowiązków prawnych w dziedzinie praca pracy 
ciążących na Administratorze.  

2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w przypadku dobrowolnego 
podania innych danych niż wynikające z przepisów prawa, podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, 
której dane dotyczą.  

Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji. 
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 
prawa.  

Prawa osób 
Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
 
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan dodatkowo prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem oraz ich usunięcia. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz 
adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania 
przez nas tych danych. 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych ustawowo wymaganych skutkowało będzie brakiem udziału w 

procesie rekrutacji. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
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