RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W POWIATOWYM
CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU
Zgodnie z art. 13 i art. 15 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej RODO, informuję
że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Myśliborzu: tel. (91) 747-23-03,e-mail: iod@pcprmysliborz.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z
ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO – osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów oraz art 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3,
lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji i zgodny z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Myśliborzu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom (podmiotom).
7. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie na potrzeby realizacji procesu
rekrutacyjnego. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania
rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.
8. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane
osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będą profilowane.
10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
11. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych –
prawo do jej wycofania.
12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
13. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.

