
 
Zgłaszam wakat  na stanowisko nauczyciela matematyki  
 
 

  

Nazwa szkoły lub placówki ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM.JERZEGO 

KUKUCZKI WE WROCŁAWIU 

 

Adres (ulica, nr)  

UL.HORBACZEWSKIEGO 61, 54-130 WROCŁAW 

Telefon kontaktowy  

71/798- 69- 25 w.110  

 

e-mail: sekretariat.zsp2@op.pl 

 

Poszukiwany nauczyciel  

 

 

NAUCZYCIEL MATEMATYKI 

Wykształcenie  Wyższe (w tym licencjat) kierunkowe 

 z przygotowaniem pedagogicznym  

Wielkość etatu  

 

 

 Pełny tj. 18/18 

 

Rodzaj umowy Umowa o pracę na czas określony  

Okres zatrudnienia 

(od kiedy i/lub do kiedy) 

MOŻLIWE ZATRUDNIENIE JUŻ W PAŹDZIERNIKU DO 

DNIA  30 CZERWCA 2019r. 

Wysokość wynagrodzenia  2 127,00 zł brutto 

Termin składania ofert przez nauczycieli   

 

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018R. 

 
 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 
Treść klauzuli Sposób wprowadzenia 

Klauzula Zgody 
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji 
 
Część informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Zespół Szkolno Przedszkolny 
nr 2, ul. Horbaczewskiego 61, 54-130 Wrocław 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
abi@adametronics.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 
rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 10lat . 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
współpracujące w procesie rekrutacji 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w 
pozostałym zakresie jest dobrowolne 
 

 w ogłoszeniu prasowym lub 
na portalach pracy 

 na stronie www podmiotu 
zatrudniającego 

 


