Klauzula informacyjna przy rekrutacji pracowników
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, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sadowej,
ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki w imieniu którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:
tel. (22)751-36-39, mail: sekretariat@sadowa.dps.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem mailowym: jrkdoradztwo@gmail.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnie prowadzonej rekrutacji
i rekrutacji przyszłych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c Ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy oraz Pani/Pana
zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia obecnie
prowadzonej rekrutacji oraz rekrutacji przyszłych - maksymalnie przez okres 2 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
cofnięcia udzielonej zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych – w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
7) Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne, w pozostałym
zakresie jest dobrowolne. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby na (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Kandydat CV lub w treści wiadomości powinien zamieścić następujący zapis:
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
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych
rekrutacji.
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