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Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie 

Wypełniając obowiązek nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, 

wynikający z treści artykułu 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 (Dz. Urz. UE L 

119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.), przekazujemy Państwu poniższe informacje. 

Jak przetwarzamy dane osobowe? 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, reprezentowane przez Dyrektora, jest  

w świetle obowiązujących przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza 

to, że odpowiadamy za przetwarzanie posiadanych danych w sposób rzetelny, bezpieczny 

oraz zgodny z przepisami prawa. Poniższa informacja ma zapewnić Państwu jasność  

i przejrzystość celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także możliwość 

sprawowania kontroli nad nimi. 

Kontakt z administratorem 

          Z administratorem można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, 18-400 Łomża, Pl. Kościuszki 2, telefonicznie pod 

numerem telefonu: (86) 216 42 17 lub za pomocą poczty elektronicznej: cen@cen.lomza.pl  

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod 

podanym wyżej adresem korespondencyjnym i numerem telefonu lub na adres e-mail: 

inspektor@cen.lomza.pl  

Jakie dane osobowe przetwarzamy, skąd je uzyskaliśmy oraz co nas uprawnia do ich 

przetwarzania?  

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej, zgodnej  

z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. 

Dane osobowe uzyskane od Państwa przetwarzamy na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w zakresie jaki 

wynika z tych przepisów. Ich podanie jest dobrowolne w momencie, gdy dokonujecie 

Państwo zgłoszenia swojej kandydatury. W dalszym etapie postępowania przetwarzamy je na 

podstawie przepisów prawa. Nieprzekazanie wymaganych informacji skutkować będzie 

niemożliwością przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Na podstawie przepisów prawa pracy, możemy żądać od Państwa danych osobowych 

obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane 

kontaktowe oraz dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu 

dotychczasowego zatrudnienia (art. 22
1
 §1 i 2 K.P.). Jeżeli w dostarczonych przez Państwa 

dokumentach znajdują się inne niż wymagane przez przepisy prawa dane osobowe, w tym 
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szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie 

Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 22
1a

 §1 i art. 22
1b

 §1 K.P.). Przepisy ustawy  

o pracownikach samorządowych uprawniają nas także do przetwarzania w protokole  

z naboru, danych dotyczących miejsca zamieszkania, a także danych dotyczących 

niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  

w art. 13a ust. 2 wskazanej ustawy. Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży będzie 

przetwarzać Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą 

Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgody mogą być przez Państwa wycofane  

w dowolnym momencie, jednakże nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania 

danych przed momentem jej wycofania. 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe? 

Pozyskane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego, a także - w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody – w następnych 

postępowaniach rekrutacyjnych.  

Komu przekazujemy Państwa dane? 

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom, za 

wyjątkiem podmiotów medycyny pracy w stosunku do osób, z którymi CEN będzie zamierzał 

podpisać umowę o pracę, w celu skierowania na wstępne badania lekarskie przed 

podpisaniem umowy. Dane wyłonionego w drodze naboru kandydata zostaną upublicznione 

na tablicy ogłoszeń w CEN w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – przez okres 

co najmniej 3 miesięcy. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w trybie 

ustawy o pracownikach samorządowych, stanowią informację publiczną w zakresie objętym 

wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane? 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od 

zakończenia procesu rekrutacji i opublikowania w BIP informacji o wyniku naboru, w celu 

ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą wynikać z prowadzonego naboru,  

a także w celu ewentualnego kontaktu z osobami zajmującymi dalsze pozycje na stworzonej 

w wyniku przeprowadzonego postępowania liście rankingowej, jeżeli z wybranym 

kandydatem nie zostanie podpisana umowa o pracę. Niepodniesienie zarzutów dotyczących 

rekrutacji we wskazanym wyżej terminie po odmowie zatrudnienia, zostanie uznane za 

domniemanie braku roszczeń, a dane osobowe zostaną usunięte. W przypadku wyrażenia 

zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą 

przechowywane przez 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. Po upływie 

wskazanych okresów dane zostaną usunięte, poprzez zniszczenie dokumentów aplikacyjnych, 

o ile nie zostaną wcześniej odebrane lub jeżeli zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie. 

Dane osobowe kandydatów w postaci imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, 
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umieszczone w Protokole z naboru, będą przechowywane w dokumentacji związanej  

z naborem przez okres nie krótszy niż 5 lat.   

Przysługujące Państwu uprawnienia 

W celu realizacji swoich praw związanych z ochroną danych osobowych, mogą 

Państwo wystąpić do nas z wnioskiem o: 

 dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię 

danych); 

 sprostowanie (poprawienie danych, które są nieprawidłowe); 

 usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; 

 ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych 

– stosownie do złożonego wniosku); 

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić  

o podanie dodatkowych informacji, pozwalających na potwierdzenie państwa tożsamości. 

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu 

          Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu profilowania 

Państwa zachowań. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

         Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez 

nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 


