
Załącznik nr 8 do Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze   
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym 

wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z 
siedzibą w Katowicach, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7  www.womkat.edu.pl. 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na: 

a) adres email: iod@womkat.edu.pl  

b) adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. S. 

Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice 

c) telefonicznie pod numerem telefonu 32 258 22 09 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:  
a) Rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywanie kandydatur 

i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy 
b) Archiwizacji dokumentacji  
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez czas trwania 

postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń - realizacja uzasadnionego interesu 
administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami ]; 

 
Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres: 
3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata, dla pozostałych osób wymienionych w protokole   
1 miesiąca od daty zakończenia naboru, dla pozostałych osób nie wymienionych w protokole 
lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą) 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie naboru, zostają dołączone do jego akt 
osobowych. 
 
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są: 

a) Obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 c oraz art.9 ust.2 lit b rozporządzenia wynikający 
z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach, 

b) Prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie 
i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22

1
 § 5 Kodeksu Pracy 

i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie naboru, 

c) W zakresie , w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od 
zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru podstawą 
przetwarzania jest udzielona Przez Panią Pana zgoda na ich przetwarzanie art. 6 ust. 1 lit.  a oraz art. 9 ust. 2 lit a 
rozporządzenia oraz przepisy art. art. 22 
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Niepodanie  tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie , nie może być 
podstawą niekorzystnego dla Pani/Pana traktowania, a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek 
negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadnionej odmowy zatrudnienia. 

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę 
przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. 

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa. 

a) Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że 
przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych 
osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, 
informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji 
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym 
ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych 
z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz 
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).  

b) Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa 
dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili 
niekompletne dane osobowe.   

c) Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, 
żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej 
z przesłanek: 

 Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są 
przetwarzane; 
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 sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych 
prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania; 

 przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem; 

 musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku 
 
Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest 
niezbędne:  

 dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy 
publicznej; 

 do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.  
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli 

przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach: 

 jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;  

 jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je 
usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 

 jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń; 

 jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.  
Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, 
za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.: 

 za Państwa zgodą; 

 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

 w celu ochrony praw innej osoby; lub 

 z uwagi na ważne względy interesu publicznego  
6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą 

się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:  

a) Adres email: iod@womkat.edu.pl  

b) adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. S. 

Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice 

c) telefonicznie pod numerem telefonu 32 258 22 09 

7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia 
żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. 

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla do celów rekrutacji jest wymogiem ustawowym. 
Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
pozostawienie aplikacji bez rozpatrzenia. 

10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
a) Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu: 

 Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w przypadku prowadzenia korespondencji 
 
b) Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu: 

 Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT; 

 Organy nadzorcze administracji państwowej i samorządowej. 
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.  

 
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką 
informacją lub publikowane w BIP Ośrodka. 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, 
o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.    
 
Słownik: Rozporządzenie - Rozporządzenie 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).  
 


