
KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZY NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Środowiskowy  Dom  Samopomocy

„Słoneczny Dom” w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi przy ul. 1 Maja 21

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  nadzorującego  prawidłowość

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu

e-mail: iod@egoldap.pl. 

3) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji

na stanowisko pracy. 

4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie:

a) art.  6  ust.  1  lit  c  RODO  -  w  celu  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących

na Administratorze, tj. Kodeksu pracy.

b) art. 6 ust. 1 lit a RODO - Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5) Podanie danych w zakresie wynikającym z  Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane

przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na ich przetwarzanie. 

6) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych mogą być: 

a) organy  władzy publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne lub  działające  na

zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów

powszechnie obowiązującego prawa, 

b) w przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie

imienia  i  nazwiska  będą  umieszczone w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Środowiskowego

Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi,

c) jeśli Pani/Pana kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Pani/Pana dane
osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego będą umieszczone w Biuletynie Informacji  Publicznej  Środowiskowego
Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi.

7) Dane przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji  a następnie zostaną

odesłane na podany podczas procesu rekrutacji adres.

8) Przysługuje  Pani/Panu  prawo:  dostępu  do  danych,  sprostowania  i  usunięcia  danych,

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych,  wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia

zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną przy naborze kandydatów na stanowisko

pomocnicze i  obsługi w „Słoneczny Dom” w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi oraz wyrażam zgodę

na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu

rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  25  maja  2018  o  ochronie  danych  osobowych,  ustawą  o

pracownikach samorządowych oraz RODO.

................................................…                                      ..............….............................................…
              (miejscowość i data)                 (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)


