OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – proces rekrutacji
Wypełniając obowiązek wynikający 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L
119/1), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
I.
Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Stargardzie z siedzibą w Stargardzie , ul. Generała Władysława Andersa 14, 73110 Stargard, reprezentowane przez Dyrektora placówki.
II
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez email: iod@copow.stargard.pl. Pełne
dane dostępowe znajdują się na stronie www.copow.stargard.pl w zakładce kontakt.
III.
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.
1. Dane osobowe przetwarzane są w przez Administratora w celu umożliwienia udziału w
procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie iw przyszłości przez Administratora
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO –
dotyczy obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO –
dotyczy przyszłych procesów rekrutacyjnych . Na podstawie udzielonej zgody na udział w
przyszłych procesach rekrutacyjnych.
IV.

Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
- osobom bezpośrednio zaangażowane w proces rekrutacji
- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

V.
Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych
obecnie i w przyszłości , Administrator przechowuje przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do
celów, do których Administrator wszedł w ich posiadanie.
VI.

Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1.
2.
3.
4.

dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
żądania usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
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VII.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII.

Informacja o wymogu podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych
osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym
IX.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
X.
Przekazywanie danych do Państw trzecich / organizacji międzynarodowych .
Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie z siedzibą w
Stargardzie , ul. Generała Władysława Andersa 14, 73-110 Stargard, reprezentowane przez
Dyrektora placówki, w celu umożliwienia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych .
2. Podając dane osobowe oświadczam, że podaje je dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.

……………………………………………………………………………………………………………
podpis osoby biorącej udział w procesie rekrutacji

2

