Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, kod pocztowy 44-100, adres
e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl, tel. 32 332 66 16.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Gliwicach to: Sławomir Zatorski, e-mail: iod@zatorski.eu, tel.533-781-617.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji/zatrudnienia. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest Kodeks Pracy oraz ustawa o pracownikach
samorządowych. (art.6 ust.1 lit.e RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a w zakresie danych
korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz publikowane w BIP Urzędu.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres 50 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania1, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem
zawarcia umowy o pracę, a ich niepodanie będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji/ brakiem
zatrudnienia.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

…………………………………………..…..
(Data i miejscowość)
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Dotyczy przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 44 – 100 Gliwice,
tel./fax 32 332 66 16, pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl, www.pcpr-gliwice.pl
NIP: 631-22-39-300, REGON 276302112

