
Klauzula informacyjna 

dla osób ubiegających się o zatrudnienie w PZN Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Ariadna” 

w Olsztynie 

 
Zgodnie z art. 13 pkt 1 oraz pkt 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) informuję, iż: 

 

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji, jest PZN Środowiskowy Dom 

Samopomocy ,,Ariadna,, w Olsztynie. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym 

kontakt jest możliwy w PZN ŚDS „Ariadna” w Olsztynie, ul. Paukszty 57, e-mail: rodo.ariadna.olsztyn@interia.pl 

2. Cel i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w PZN Środowiskowy 

Dom Samopomocy „Ariadna” w Olsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 221 § 1-2 

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie uprzednio 

wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

 

3. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą danych osobowych jest PZN ŚDS „Ariadna” reprezentowany przez kierownika lub osoby upoważnione, 

oraz Komisja rekrutacyjna. 

 

4. Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu 

rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, 

Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy. 

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pan/Pani: 

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

A także, w przypadkach przewidzianych prawem: 

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, 

- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzanych danych osobowych. 

 

6. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

Oświadczenie kandydata do pracy 

 

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na wykorzystywane moich danych osobowych dla celów obecnej i przyszłych 

rekrutacji przez okres  6 miesięcy. 

 

*niewłaściwe skreślić 
                                           

                 …………………………………….. 

                 (podpis kandydata do pracy) 


