Załącznik nr 9 do Komunikatu 6/2018 z dnia 7 czerwca w sprawie: wdrożenia dokumentacji wewnętrznej
zgodnie 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 (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Klauzula informacyjna dotycząca regulacji RODO
dla
kandydatów postępowań konkursowych dotyczących realizacji projektów w Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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
(RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego z siedzibą w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8, 32-600
Oświęcim
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest dr Mateusz Warchał, z którym Pani/Pan
może się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych za pomocą e-mail
iod@pwsz-oswiecim.edu.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany wyżej.
3. Jako administrator danych osobowych, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b i c
RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe związane z procesem rekrutacji nie zostaną ujawnione innym
odbiorcom danych.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu
rekrutacji i podania wyników postępowania konkursowego. Po tym czasie Pani/Pana
dane będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane
profilowaniu .
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym
art. 221 ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), wymagań projektowych instytucji
pośredniczącej i instytucji organizującej konkursy, Statutu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz uchwał Senatu Uczelni. Brak podania
danych osobowych będzie skutkowało niewyrażeniem zgody na uczestniczenie w procesie
rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji.
……………………………………………………………
(data i czytelny podpis kandydata)

Załącznik nr 10 do Komunikatu 6/2018 z dnia 7 czerwca w sprawie: wdrożenia dokumentacji wewnętrznej
zgodnie 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 (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Oświadczenie do klauzuli informacyjnej dotyczącej regulacji RODO
dla kandydatów postępowań konkursowych dotyczących realizacji projektów
w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie
moich danych przez Administratora Danych Osobowych tj. Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w celu:
a) zapewnienia kontaktu związanego z procesem rekrutacji z Działem Zamówień Publicznych
i Projektów lub Biurem Kanclerza w formie pisemnej, elektronicznej i telefonicznej
z wykorzystaniem mojego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail podanego w Dziale
lub Biurze z zachowaniem zasad polityki bezpieczeństwa obowiązującej w Uczelni

……………………………………
(podpis kandydata)

