
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej także RODO) 

informuję, iż 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia 

Zawodowego i  Ustawicznego Województwa Śląskiego z siedzibą w Raciborzu  

ul. Warszawska 7 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych 

adres e-mail: z.krakowczyk@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  

   RODO), 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e  

   RODO), 

-  realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane – organom władzy publicznej oraz 

podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, - innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe dla 

których Administratorem danych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu dla jakiego zostały zebrane tj. prowadzonej rekrutacji na stanowisko samodzielny 

referent ds. księgowości oraz okresu wynikającego z przepisów prawa dotyczącego 

archiwizacji.   

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny 

warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Brak podania danych uniemożliwia 

uwzględnienie Pana /Pani osoby w prowadzonym postępowaniu.  

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego  

podejmowania decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22. 

 

 
        

……………………………………….. 
(data i podpis) 

 
 


