
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej 
RODO) informuję Panią/Pana, że: 

• administratorem podanych danych jest Szkoła 
Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Polskich Noblistów w Iławie; 

• z naszym inspektorem ochrony danych można 
skontaktować się przez e-mail biuro@eduabi.eu ; 

• celem przetwarzania danych Pani/Pana danych jest 
prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej, a podstawą 
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

• podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest 
obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest 
odrzucenie wniosku; 

• podane dane będą przechowywane przez okres 5 lat; 

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż 
uprawnione na mocy przepisów prawa; 

• przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do 
danych oraz do ich sprostowania; 

• może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, 
jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO. 
 
                                                   …………………………………………. 
                                                   (podpis osoby składającej CV) 
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