DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „Michała Archanioła”
FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE „POMOC MALTAŃSKA” oddział w SZYLDAKU

ul. Gdańska 14, 14-106 Szyldak, tel.: 089/6476565, fax.: 089/6476605, szyldak@dps.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W CELACH REKRUTACYJNYCH
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 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informuje, że:
administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” Fundacja
Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska – Oddział w Szyldaku,
14 – 106 Szyldak, ul. Gdańska 14
NIP: 741-20-77-145, REGON: 015610149-00036
1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iodo@archaniolmichal.pl
2. Pani/Pana Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach praca pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu,
na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych
naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO czyli Pani/Pana oraz
art. 22 ustawy z 26 czerwca 10974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 919 ze zm.) oraz § 1
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017, poz. 894 ze zm.)
3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną do ich
otrzymania.
4. Administrator w ramach prowadzonego rejestru osób odwiedzających nie przekazuje danych
osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.
5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia
procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych
osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będę wykorzystywane przez 9 miesięcy.
6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
7. W związku z podaniem danych osobowych, może Pani/Pan złożyć do Administratora wniosek o:
a. dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich
kopię, na podstawie art. 15 RODO,
b. sprostowanie, czyli poprawienie danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
c. ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych w art. 18 RODO,
d. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
e. do odwołania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W celu skorzystania z powyższych praw można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych,
kontakt z Inspektorem jak w pkt. 1.
9. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

