
Obowiązek informacyjny dot. procesu 

rekrutacyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (EU) 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 informujemy, że:  

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła 

Języków Obcych Britam G.M. Lisowscy, M. W. Podhajni sp. j. z siedzibą w Gliwicach, ul. 

Górnych Wałów 40, tel. 32 793 70 50.  

2. Inspektor ochrony danych 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i 

praw przysługujących Państwu na mocy przepisów o ochronie danych, prosimy o kontakt z 

wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 

iod@britam.edu.pl.  

3. Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Kodeks Pracy 

oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu 

prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO,) 

natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Szkoła Języków Obcych „Britam” będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także 

w kolejnych naborach pracowników, o ile wyrażą Państwo na to zgodę. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy, 

podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora oraz podmioty upoważnione, 

występujące o te dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

jego zakończenia. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych 

osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 

12 miesięcy. 
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6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych osobowych; 

Zakres każdego z tych praw wynika z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będą 

mogli Państwo skorzystać, zależeć będzie m. in. od podstawy prawnej przetwarzania przez 

administratora danych osobowych. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o 

kontakt pod adresem: iod@britam.edu.pl.  

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

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 danych jest dobrowolne. 

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Nie będzie Pan/i podlegać decyzjom podejmowany w sposób zautomatyzowany, jak  

i podane dane nie będą przetwarzane w celu profilowania. 

 

Oświadczenie 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście 

motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach wykraczających poza zakres 

wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście 

motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach w celu wykorzystania ich 

w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Języków Obcych „Britam” przez 

okres najbliższych 12 miesięcy. 

 

 

....................................................... 

Podpis kandydata do pracy 


