
 
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA  
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Biedroneczka. z siedzibą w Warszawie 

02-495, ul. Rynkowa 6. 
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych pod adresem e-mail: mybiedroneczki@wp.pl, lub z Dyrektorem Przedszkola. 

 
1. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

a. W celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w 
niniejszym dokumencie. 

b. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego 
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 
6 ust. 1 lit. f RODO). 

c. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją 
naszego prawnie. 

2. Prawo do sprzeciwu 
W każdej chwili przysługuje ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, 
przetwarzanych w celu i na podstawie przepisów wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje 
dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione 
podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub gdy Twoje dane będą nam 
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

3. Okres przechowywania danych 
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. 

4. Odbiorcy danych 
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane: jednostkom zaangażowanym w rozwój Przedszkola, 
organom nadzorczym lub innym podmiotom uprawnionym przepisami prawa. Przekazanie odbywa się 
wyłącznie na podstawie umowy lub w oparciu o przepisy prawa. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą – Twoje prawa 
Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do: 
a. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b. Sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c. Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
d. Przenoszenia danych 
e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego 

6. Informacja o dobrowolności podania danych 
Podanie danych jest: dobrowolne, lecz niezbędne do osiągnięcia celu, w którym zostały podane tj. 
procesu rekrutacji. 

7. W każdej chwili przysługuje ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych, ale cofnięcie 
zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

 
Wyrażam / Nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w 
dokumentach rekrutacyjnych przez Publiczne Przedszkole Biedroneczka w Warszawie (02-495), ul. Rynkowa 
6 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
 
 
_____________        ____________ 
Data, miejscowość        Podpis 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 


