
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………. oświadczam, że :

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej
w Przatówku dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Kierownika Działu Medyczno-Terapeutycznego
(zgodnie z rozporządzeniem 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 (RODO).

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:

Administratorem   danych  osobowych  kandydatów  do  pracy  jest  Dom  Pomocy  Społecznej
Przatówek 1, 98-240 Szadek.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych.  Kontakt z inspektorem ochrony danych: - tel. 43 675 12 29 w. 11, e-mail:
kadry@dpsprzatowek.pl),

Dane osobowe:

 Będą  przetwarzane  w  celu  rekrutacji  na  wolne  stanowiska  w  Domu  Pomocy  Społecznej
w Przatówku

 Nie będą udostępniane innym odbiorcom;

 Okres przechowywania danych: na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko
pracy   (oferty  kandydatów  niezakwalifikowanych  do  drugiego  etapu  będą  odsyłane  po
sporządzeniu  protokołu  z  I  etapu,  pozostałe  oferty  przechowywane  są  zgodnie
z rozporządzeniem  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych)

 Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane;

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

 Żądania  od  administratora  danych  dostępu  do  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania tych danych, a także
prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy
administratora danych, podany powyżej,

 Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych:
 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
 Art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r.

poz. 1282).w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  udziału  w  rekrutacji  oraz  ewentualnego  zawarcia
umowy, osoba biorąca udział w procesie rekrutacji jest zobowiązana do ich podania.
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