Informacja o przetwarzaniu danych
w związku naborem pracowników

osobowych

w

DPS

„Złota

Jesień”

w

Raciborzu

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
w Raciborzu, zwany dalej Domem, reprezentowany przez Dyrektora
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod
adresem: iodo@zlota-jesien-dps.pl lub telefonicznie 32/415 31 36,wew.334

3.

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
w procesie naboru pracowników w celu: zatrudnienia w DPS na wolne stanowisko.

4.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu
prawa, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Podstawą przetwarzania dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa, jest Pani/Pana
dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

5.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przez Administratora udostępniane innym osobom lub podmiotom,
które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki w procesie naboru na wolne
stanowisko.

6.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich
przetwarzania.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisem prawa, zgodnie z obowiązującą
instrukcją kancelaryjną po czym przekazane do archiwum zakładowego. W przypadku naboru na
stanowisko urzędnicze informacje o osobie wybranej w procesie naboru będzie zamieszczona na stronie
bip.powiatraciborski.pl i na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu
przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych podczas naboru na wolne stanowisko pracy jest
niezbędne na podstawie przepisu prawa. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości
udziału w naborze na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
w Raciborzu.

9.

Ma Pani/Pan prawo do:
a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na przetwarzanie danych, dla których ta zgoda była
udzielona;
b) do danych osobowych Państwa dotyczących (art. 15 RODO);
c) sprostowania Państwa danych osobowych(art. 16 RODO);
d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e) usunięcia danych osobowych, jeżeli zgoda została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania (art. 17 RODO).

10. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
b) przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
c) sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego.
11. Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
osobistych preferencji i zainteresowań (art. 22 RODO).
12. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez Panią/Pana, że dane osobowe przetwarzane są z
naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

