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Info rm acj e d oĘczące p rzetw arzania d anyc h osobowych

Administrator
Administratorem Pństwa danych przetwaruanych w ramach procesu rekrutacji jest Dom
Pomocy Społecznych w Jarogniewicach, ul. Poznńska 25, 64-020 Czempiń, jako
pracodawca, zaktótego czynności z zaL<resu prawa pracy dokonuje DyT ektor Domu Pomocy
Społecznej w Jarogniewicach.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Pństwo kontaktowaó zryznaczonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Jarogniewicach inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:
iodo@dpsjarogniewice.pl, korespondencyjnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w
Jarogniewicach, ul. Poznńska 25, 64-020 Czempiń, lub telefonicznie pod numerem
(6I)2827 027.

Cel i podstawy przetwarzania
Pństwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracyl będą przetwarzane
w celu przeprowadzeńa obecnego postępowania rekrutacyjnego', natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, na podstawi e zgody3, która może zostać odwołana w dowoln)rm czasie.
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicachbędzie przetwaruał Pństwa dane osobowe także
w kolejnych naborach pracowników, jeżeli Wrńą Pństwo na to zgodę', któ.u może zostaó
odwołana w dowolnym czasie.
JężeIi w dokumentach zawarte są dane, o któ_rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie Pństwa zgoda na ich ptzetwarzartie), która może zostać odwołana w dowolnym
czasie,

Odbiorcy danych osobowych
Nie dotyczy.

Okres przechowywania danych
Pństwa dane zgromadzone w obecnlłn procesie rekrutacyjnym będą przechowywane po
zakończeniu procesu rekrutacji ptzez okres 3 miesięcy od dnia nawiryania stosunku ptacy z
osobą wyłonioną w drodze naboru, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z20I8 t.,poz.1260).
W przypadku wyrazonej przez Pństwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla
celów przllszłych rekrutacji, państwa dane będą wykorzystywafię przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Pństwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).



Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Pństwa danych osobowych w zakresie wynikającym zart.22|
jest niezbędne, aby uczestniczyó w nabotze na wolne stanowisko urzędnicze.
Pństwa innych danych jest dobrowolne.

Kodeksu ptacy
Podanie przez

' Art.22' ustawy z26 czerwca1974r, Kodeks pracy (Dz. U.2018 poz.977 zezn.) oraz §l Rozporządzenia
Ministra Pracy i PoliĘki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakręsu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach rwiązanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika (Dz. U. 2017 poz,894 ze zm.);

' Art. 6 ust. 1 lit. b RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia}7 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób flzycmych w zwirykl zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyreĘwy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 19 z04.05,2016, str. I, zpoźn.nn,) (dalej: RODO);
'Art.6ust. 1IitaRODO;
oArt.6 ust. 1 lit a RODO;
sArt, 9 ust. 2 lit. a RoDo.


