
 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy  

w Zachodniopomorskiem Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 

Szczecin, tel. 91 435 06 22. 

2. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie wynika z warunków 

uczestnictwa w procesie rekrutacji prowadzonym przez Zachodniopomorskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i jest konieczna do rozpatrzenia przez ZCDN 

zgłoszonych aplikacji.  

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której 

dane dotyczą. Brak podania danych osobowych lub brak wyrażenia zgody na ich 

przetwarzanie skutkować będzie wykluczeniem danej osoby z procedury 

rekrutacyunej.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 

przperowadzeniem procedury rekrutacyjnej. 

5. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć poprzez 

wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: iodo@zcdn.edu.pl. 

6. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania wyżej 

wspomnianych celów w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia 

upowszechnienia informacji o wynikach naboru. 

7. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych, 

2) żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia jej danych osobowych na 

zasadach określonych w art. 16, 17 i 18 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, 

3) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na zasadach 

określonych w art. 21 ww. Rozporządzenia, 

4) przenieść dane osobowe, które jej dotyczą do innego administratora na zasadach 

określonych w art. 20 ww. Rozporządzenia, 

5) wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

9. W celu realizacji uprawnień osoba, której dane dotyczą, może przekazać stosowną 

wiadomość na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych ZCDN-u: 

iodo@zcdn.edu.pl, tel. 91 435 06 33. 
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