
KLAUZULA INFORMACYJNA / KANDYDACI DO PRACY 

Zgodnie  z  art.  13 ust.  1  i  2  Ogólnego Rozporządzenia  o Ochronie  Danych z  dnia  27 kwietnia  2016 r.
(zwanym dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  z
siedzibą  w  Nowym  Mieście  Lubawskim,  ul.  Grunwaldzka  3,  13-300  Nowe  Miasto  Lubawskie
e-mail: sekretariat@pcprnml.pl, tel. 56 47 431 96.
 

2. Kontakt  z  Inspektorem ochrony  danych  w Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Nowym
Mieście  Lubawskim  jest  możliwy  poprzez  adres  e-mail:  iod@pcprnml.pl,  lub  pod  numerem
tel. (56) 47 431 96.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji 
postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 22 ust.1 Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach 
samorządowych.

4. W związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celu  wskazanym  w ust.  3  odbiorcą  Pani/Pana  danych
osobowych  będą  podmioty  przetwarzające  oraz  każda  osoba  działająca  z  upowaznienia  i  na
polecenie  administratora,  takie  jak :  Komisja  do przeprowadzenia  naboru kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresię niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w Regulaminie naboru kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO; 
7) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego to jest do Prezesa Urzędu
Ochrony  Danych Osobowych,  gdy uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych osobowych  narusza
przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym stanowiącym warunek 
uczestnictwa w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych  nie
wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, ale brak ich podania może mieć wpływ na ocenę 
złożonej aplikacji.
 

9. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również  w  formie
profilowania. 

10. Administrator  danych  nie  będzie  przekazywać  danych  osobowych  do  Państwa  trzeciego  oraz
organizacji międzynarodowych.

  ..............................................................................................................

                  (oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami znajdującymi się w klauzuli)
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