
 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dom Pomocy Społecznej w
Szczutowie,ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo, 
dane do kontaktu: 
a) telefon:   24 276 74 74;   24 276 74 75
b) e-mail: sekretariat@dpsszczutowo.pl

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych email: iod@dpsszczutowo.pl.

3.  Pani/Pana dane  osobowe będą przetwarzane  dla  potrzeb aktualnej  i  przyszłych
rekrutacji  –  na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  ogólnego rozporządzenia  o ochronie
danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.,  w  skrócie  realizacja  obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy Kodeks
Pracy w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 i 2 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, w
skrócie  wyrażenie  przez  Pana/Panią  zgody  w  przypadku  przetwarzania  danych
wykraczających poza wskazany wyżej zakres wynikający z przepisu prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji. W
przypadku zakwalifikowania do II etapu konkursu przez 3 miesiące. W przypadku
uzyskania  zgody  dla  potrzeb  przyszłych  rekrutacji  maksymalnie  przez  okres  12
miesięcy lub do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

6.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
ich  przenoszenia.  Przysługuje  Pani/Panu  również  prawo do  wniesienia  sprzeciwu
wobec  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  prawo  do  cofnięcia  zgody  w
dowolnym momencie.

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w
pozostałym zakresie dobrowolne. 

Zapoznałem(-am)  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w tym z  informacją  o  celu  i  sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem
danych osobowych.

…...........………..………..........                   ..……………….........……………… 
          miejscowość, data                                            podpis osoby składającej oświadczenie

mailto:sekretariat@dpsszczutowo.pl
mailto:iod@dpsszczutowo.pl

