S緯帥刷Y OS罵OD∈X紋KOしN〇・肌CHOW飾Cか
れ・ 9eれ・ J帥鵬Zα G乱調九〇砂sたこ均0
97̲40() BELCH▲T6w

ul. Targowa 20, tel./fax 44 633 60 08
NIP: 769‑15・11‑728, Regon: 001108768

Klauzu賞a informacvjna RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz担zenie Parlamentu EuropQjskiego i Rady Europy (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
PrZetwarZaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy

95/46/WE zwanego

RODO

, SpeQjalny Oirodek Szkolno

‑

Wychowawczy w BeIchatowie, infomuje, Ze:
1. Administratorem Pani仲ana danych osobowych jest Speqjaldy O缶odek Szkolno ‑

Wychowawczy m. gen. Janusza GhlChowskiego w Belchatowie z siedziba przy ul.
TargowQj

20, 97‑400

Belchat6w. Dane kontaktowe: tel. 44633

60

08; e‑mail:

Sekretari at@ s o swbel chatow. p 1
2. Dane kontaktowe Iuspektora Ochrony Danych:

Arkadiusz Liguzidski

iod@soswbelchatow.p1
3. Pani仲an dane b?da przetwarzane wy均CZnie w celu przeprowadzeria procedury naboru

芸露盤霊‡菩詳記岩盤霊嘉藷箱詰苫
Z 2019r., POZ. 1040, 1043, 1495 z p6Zn. zm.) i na podstawie art. 6 ust.1 1it. a) i c) oraz art.

9 ust. 2 1it. a) i b) RODO;

4. Ma PaniA)an prawo dost?Pu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich
SPrOStOWania (art. 16 RODO) oraz do ograniczenia na warunkach okre§lonych w art. 18

ust・ 1 RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sl? na POdstawie zgody

OSOby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 1it a), 9 ust. 2 1it. a) RODO,
PrZyShlg可e Pani仲anu prawo do co血i?Cia tQj zgody w dowolnym momencie. Co血iecie to

nie ma wplywu na zgodnoS6 przetwarzania , kt6rego dokonano na podstawie zgody przed
jQj cofhiapiem, Z Obowi糾uj包cym prawem.

5・ Ma Pani仲an prawo do usuni?Cia danych (art. 17 RODO)言ednak skorzystanie z tego
PraWa b申zie r6wnoznaczne z rezygnapja z uczestnictwa w nahorze;

6. Dokumenty pozostalych kandydat6w bioracych udzial w procedurze naboru sa
PrZeChowywane przez pracownika z砧ml萌cego sl? SPraWami kadrowyml PrZeZ Okres 3
miesi?Cy Od dnia zatrudnienia kandydata wylonionego w wyniku przeprowadzon匂
PrOCedury nわoru, natOmiast w przypadku nie wylonienia kandydata dokumenty s脅

PrZeChovrywane przez okres 3 miesiecy od dnia upowszechnieria infoma串o wyniku

nabom.
7. Ma Pani仲an prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych

Osobowych.

鞘○

