Załącznik nr 16 do polityki bezpieczeństwa
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla składających swoje CV w DPS
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu,
ul. Parkowa 12, 86-300 Grudziądz.
2. Korespondencję w sprawie danych osobowych należy kierować na adres jak wyżej, elektronicznie na email rodo@dps.grudziadz.com.pl lub na numer telefonu 56 4517520.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych
rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje
niemożność wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy DPS w zakresie swoich obowiązków
służbowych na podstawie stosownych upoważnień.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na
stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a bądź do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w
zakresie w jakim udzielono zgody, a nie dłużej niż 1 rok liczony od daty złożenia CV dla celów
przyszłych postępowań rekrutacyjnych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości

____________________________________
(data i podpis)
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