
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy  
w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia we Wrocławiu 

 
1. Administrator 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dolnośląski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, 20-230 Wrocław. 
 
2. Inspektor ochrony danych 
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora DODN inspektorem ochrony da-
nych osobowych p. Noemi Nikończuk-Kowalczyk pod adresem: e-mail: iod@dodn.dolnyslask.pl, 
tel. 508-691-594. 
 
3. Cel i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1]  oraz ustawy o pra-
cownikach samorządowych [z dnia 21 listopada 2008 r.] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako 
zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowol-
ne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   
 
4. Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 
otrzymania przepisami prawa.  
 
5. Okres przechowywania danych 
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakoń-
czenia procesu rekrutacji. 
 
6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do: 
-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
-  usunięcia danych osobowych; 
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00 - 193 Warszawa) 
 
7. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych da-
nych jest dobrowolne. 
 
______________________________ 
[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Mini-
stra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 
poz.2369).”; 
[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b 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) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych okreś lonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 
3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 
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