
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

 DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI 

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHODZIEŻY 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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) zwanym dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy w 

Chodzieży ul. Wiosny Ludów 14a, 64-80 Chodzież e-mail: pcprchodziez@idsl.pl, 

tel. (67)28 27 258, (67)28 11 670. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: 

iod@annasobanska.pl lub listownie na adres Administratora. 

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią: 

 w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze zgodnie w związku z art. 22 Kodeksu Pracy  

 w zakresie innych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której 

dane dotyczą; 

 w zakresie innych danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO - zgoda osoby, 

której dane dotyczą; 

 zapewnienie możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń -zgodnie z art.6 ust.1 lit.b 

RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia przez Administratora 

obecnego postępowania rekrutacyjnego. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia procesu 

rekrutacji a 12 miesięcy w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

na podstawie przepisów prawa oraz te, którym Administrator zleca usługi (przetwarzające 

dane osobowe ma podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem). 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 

Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych,  

 sprostowania swoich danych,  

 usunięcia,  

 ograniczenia przetwarzania,  

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w 

stosunku do danych, przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody). 

9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
 


