ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI ( OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Dom Pomocy
Społecznej ul. Świerkowej 9 15-328 Białystok, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie
kwestionariuszu osobowym osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego.
W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych
osobowych dla celu zawarcia umowy o pracę.
Zostałem/am poinformowany/a o tym, że w każdej chwili mam możliwość wycofania wyrażonej
zgody, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
_______________________
__________________________
miejscowość i data
podpis
Zostałem również poinformowany, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych), że:
1. administratorem danych osobowych ucznia/słuchacza jest Dom Pomocy Społecznej ul.
Świerkowej 9 15-328 Białystok
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z art 221
Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz w celu podjęcia pracy.
4. dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych, a w
przypadku zawarcia umowy o pracę przez okres właściwy dla przechowywania akt osobowych.
5. odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Szkoły i uprawnione do ich
otrzymywania na mocy przepisów prawa.
6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji w celu zatrudnienia.

