
Nabór na wolne stanowisko pracy                                                                                                            

Klauzula o ochronie danych osobowych 

            Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w 

Szczutowie, ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo, tel. nr 24 276 74 74, e-mail: dpsszczutowo@wp.pl. 

2. W  Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie, ul. 3 Maja 116, 09-227 

Szczutowo, powołany jest inspektor ochrony danych. Jego dane kontaktowe to: tel 24 276 74 74, e-

mail: iod@dpsszczutowo.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne 

kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie, 

ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo.  

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 221 § ustawy Kodeks 

Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917), wszelkie dodatkowo podane przez Pana/Panią dane osobowe 

nie ujęte w katalogu danych zgodnie z ww. przepisem prawa przetwarzane będą na podstawie 

wyrażonej przez Pana/Panią zgody. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

6. Dokumenty złożone przez Pana/Panią w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 

3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia przez okres zatrudnienia oraz przez okres 50 lat po ustaniu 

zatrudnienia. 

Dokumentację rekrutacyjną osób, których oferty nie zostały wybrane można odebrać osobiście w 

Dziale Kadr i Administracji. Nieodebrane w ciągu 3 miesięcy dokumenty zostaną zniszczone. 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada 

Pan/Pani prawo do:  

1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia, 

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia. 

2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pan/Pani prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia, 

2) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia, 

3)  usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia, 

4) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia, 

5) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia, 
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3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje 

Panu/Pani prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona. 

Od tego momentu Pana/Pani dane nie będą przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

4. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, 

5. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pan/Pani zobowiązany(a) do ich 

podania, a brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą  do odrzucenia oferty,  

6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nie ujętych w katalogu danych 

osobowych w art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w naborze na wolne 

kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie z dnia 13  sierpnia 

2018 r.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą moich danych 

osobowych zebranych w ramach wskazanego naboru. 

 

 

 

        ……....……….....…………….. 

               (data i podpis kandydata) 

 

 

 

 


