
Imię ……………………………………………………………………………………………………

Nazwisko………………………………….....................................................................................…...

Nabór na stanowisko: księgowy

Klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy 

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenie  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) uprzejmie informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej;

ul. Rakoczego 9; 34-730 Mszana Dolna,
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony

danych, z którym można kontaktować się e-mail: mstachowicz25@gmail.com
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  bieżącego  procesu

rekrutacji,
4. Podanie danych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji jest wymogiem ustawowym i wynika

z art. 221 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040),
5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne

i wymaga Pani/Pana jednoznacznie wyrażonej zgody,
6. Pani/Pana dane osobowe podane na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji będą przechowywane

wyłącznie do czasu zakończenia tego procesu,
7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu

do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,  gdy  uzna  Pan/Pani,  że  przetwarzanie  wymienionych  Pani/Pana  danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

9. Wyniki konkursu są upubliczniane w przypadku jeśli Pani/Pan wygra postępowanie rekrutacyjne,
Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, miejscowość) zostaną upublicznione na stronie BIP
i tablicy ogłoszeń, oraz stronie internetowej  Domu Pomocy Społecznej  w Mszanie Dolnej.  ,
zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 r.
poz. 1282 ze zm.).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Oświadczam,  iż  zapoznałam/em  się  z  powyższymi  informacjami.  Jednocześnie,  wyrażam
dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze
mnie  dokumentach  aplikacyjnych  przez  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Mszanie  Dolnej  w  celu
realizacji bieżącego procesu rekrutacji.

 ……………………………………………………………………
 (data, podpis) 
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