Załącznik Nr 10
do polecenia służbowego Nr 12
Dyrektora DPS z dnia 18.07.2018 r.
Kraków, ......................
Dom Pomocy Społecznej
im. L. i A. Helclów w Krakowie
31-148 Kraków
ul. Helclów 2

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
w postępowaniu rekrutacyjnym dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana..........................
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
w Krakowie przy ul. Helclów 2, zwany dalej także ADO lub DPS.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
w Krakowie: adres e – mail: iod@dpshelclow.pl. Tel. 12 634 42 55 wew. 195.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w celach związanych
z przebiegiem rekrutacji na stanowisko ……………….. w DPS.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty wykonujące na rzecz ADO usługi, które to
podmioty zostały zobowiązane, na podstawie pisemnych umów o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych, do zachowania wymaganej ochrony powierzonych danych osobowych, zgodnie
z art. 28 ust. 3 RODO.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy, licząc od
miesiąca w którym prowadzona jest rekrutacja na stanowisko określone w pkt. 3. Po tym okresie
Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte, z wyjątkiem przypadku, gdy na podstawie Pani/Pana
zgody, przedmiotowe dane zostaną wykorzystane do innej rekrutacji w DPS.
7) Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do
danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
8) W celu skorzystania ze wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do ADO lub przesłać
wniosek na adres: 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 listownie lub drogą elektroniczną:
sekretariat@dpshelclow.pl
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO
Zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe
informacje są dla mnie zrozumiałe.
Data i podpis pracownika......................................

