
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 

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 rekrutacji

data i podpis

 

Część informacyjna:

 

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE.
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE)  Środowiskowy  Dom  Samopomocy
w Ślesinie informuje:  

1.  Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest Środowiskowy  Dom Samopomocy
w Ślesinie, ul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin, e-mail: sdsslesin@gmail.com, tel.  63 270 62 48.

2.  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych:  tel.:  63  270  62  48  lub  pisemnie  na  adres
wymieniony w punkcie 1.

3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  potrzeby  aktualnej  rekrutacji  -  na
podstawie art.  6 ust. 1 lit.  a,  art.  9 ust.2 lit.  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku Kodeks pracy.

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

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające
z  przepisów  prawa  oraz  będą  archiwizowane  zgodnie  z  regulacjami  /  zarządzeniami
obowiązującymi w ŚDS.

6.  Posiada  Pani/Pan  prawo  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. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.  Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  działania  urzędu
w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie
może  skutkować  odmową  rozpatrzenia  kandydatury  w  procedurze  rekrutacyjnej,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


