Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
KLAUZULA DO UMIESZCZENIA W OGŁOSZENIU O PRACĘ
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod
Świerkiem” w Białogardzie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 49;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): Centrum
Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 49,
78-20 Białogard, tel. kontaktowy: 94 312 22 57, e-mail: iodo@podswierkiem.org;
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, stosownie do
postanowień art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040, 1043, 1495, ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów
prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień. Dane osobowe mogą być
przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja,
Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym
postępowaniem;
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres bieżącej rekrutacji lub
w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody do roku czasu dla potrzeb przyszłych
rekrutacji;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495, ze zm.)
oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu podczas procesu rekrutacji.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji 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)
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu
procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie
drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”
w Białogardzie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

