
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla kandydatów do pracy 

 

W związku z Rozporządzeniem 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 

RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych przez Miejską Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną   w Krośnie (dalej: 

MPPP w Krośnie). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, 

w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPPP w Krośnie reprezentowany 

przez Dyrektora MPPP. Dane teleadresowe: Augusta Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno, 

tel.: 13 432 05 19, e-mail: mppp-krosno@wp.pl.  

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w MPPP w Krośnie: Pan Rafał Żelazo, 

adres email: iod_mppp@wp.pl lub dane teleadresowe administratora. 

3. MPPP w Krośnie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia 

rekrutacji na stanowisko pracownicze do MPPP w Krośnie; podstawa prawna (jeśli 

dotyczy): art. 6 ust. 1 lit. c, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, w tym w zwiazku z wykonaniem obowiązków 

nałożonych art. 22(1) par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13 i 14 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 6 ust. 1 lit a RODO tj, na podstawie zgody 

udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanach formularzach zgody 

lub konkretnego działania potwierdzającego taką zgodę, art. 6 ust 1 lit. b RODO – 

podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania zgodnie z własciwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa 

oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów z MPPP w Krośnie w zakresie 

utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do 

przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom współpracującym z MPPP 

w Krośnie na podstawie umów. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, 

chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów 

rekrutacji. 

7. W związku z przetwarzaniem przez MPPP w Krośnie Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów 

prawa): 

 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 

 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 

 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  

   przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.      

   Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres    

   korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 

   możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 

https://www.google.com/search?q=mppp+krosno&oq=mppp&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j0i10j0j69i60l2.3334j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:mppp-krosno@wp.pl


   Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio                         

   z MPPP w Krośnie lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MPPP w Krośnie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiazkowe zgodnie z przepisami 

prawa. Dane, których przetwarzanie opiera się na zgodzie jest dobrowolne. Nie 

podanie danych osobowych obowiązkowych będzie skutkowało odmową 

uczestnictwa w rekrutacji.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani procesie profilowania. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez 

Miejską Poradnię Psychologiczno – Pedagogicną w Krośnie ul. Lewakowskiego 14, 38-400 

Krosno, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów prawa 

wynikającego z art. 6 ust.1 lit a i c RODO. 

 

…………………………………………… 

data i podpis kandydata 


