
Klauzula informacyjna  

o ochronie danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko 

konsultanta 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Koszalinie z siedzibą przy ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, tel. 94 3476720, e-mail: 

cen@cen.edu.pl. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w CEN Koszalin e-mail: 

izabelaszydlik@cen.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko konsultanta 

tj.: 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku  

z realizowaniem zadań przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c 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), 

 wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. e ww. Rozporządzenia. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z ww. przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia rekrutacji  

w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, gdzie warunkiem koniecznym jest 

podanie danych osobowych. Oznacza to, że jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestniczenia w naborze. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych 

dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko konsultanta. 

 

 

 

……………………………                                                              ……………………………. 
             miejscowość i data                                                                                                                                            czytelny podpis 

 


