INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO
NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CISEWIU
1. Administratorem Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Dom Pomocy
Społecznej w Cisewiu 35, 83-440 Karsin. Kontakt: email: dps.cisewie@powiatkościerski.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@dpscisewie.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
- przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
- obowiązek prawny ciążący na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO
w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008
r. o pracownikach samorządowych. Podanie danych określonych przepisami prawa jest wymogiem
ustawowym a ich nie podanie będzie skutkowało nierozpatrzeniem aplikacji,
- Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przekazania przez Państwa
w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, które wykraczają poza zakres uregulowany
przepisami prawa (CV, list motywacyjny, inne dokumenty). Podanie tych danych jest dobrowolne
a zgodę na ich przetwarzanie (wyrażoną świadomym i dobrowolnym przekazaniem tych danych)
mogą Państwo wycofać w każdym momencie kierując takie żądanie na adres Administratora.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podaniem do publicznej
wiadomości danych osoby (imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania), która,
w wyniku naboru zostanie wyłoniona na stanowisko urzędnicze. Administrator w ramach
prowadzonego postępowania nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego,
czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Dokumentacja naboru będzie przechowywana w celu archiwalnym zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Administratora – 5 lat od jego zakończenia. Oferty tych
z Państwa, którzy nie zostaną przyjęci będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty
zakończenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Po upływie tego terminu zostaną zniszczone jeśli nie zostaną przez Państwa odebrane.
7. W związku z przetwarzaniem danych mogą Państwo złożyć do Administratora wniosek o:
- dostęp do danych, ich sprostowanie, usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania danych
osobowych w przypadkach opisanych w Art. 17 i 18 RODO,
- mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W celu skorzystania z powyższych praw można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych,
kontakt z Inspektorem jak w pkt. 2

