
DOM POMOCY SPOLECZMEJ 
„POGODNA JESIEN" 

58-560 Jelenia Gora, ui. Lesna 3 
tel. 75-75-520-38 iub 75-755-89-85 

OBOWI^ZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogolnego 
rozporzadzenia o ochronie danych 

W ce!u spehiienia obowi^zkow vvynikajcjcych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. U . U E . L . z 2016 
r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, infornuijemy, ze: 

{Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych} 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Spotecznej „Pogodna Jesien" z 
siedzib^ w Jeleniej Gorze, przy ul. Lesna 3, 58-560 Jelenia Gora. 

Kontakt z administratorem jest mozliwy za posrednictwem adresu e-mail 
sekretariati@dpspogodnaiesien.pl Iub pisemnie na wyzej wskazany adres siedziby administratora. 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowac si? z 
wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt moze odbyc si? drog^ 
elektroniczn^ na adres e-mail iods'gidpspogodnaiesien.pl lub pisemnie na adres DPS „Pogodna Jesien", 
ul. Lesna 3, 58-560 Jelenia Gora 

{Przetwarzanie danych} 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d^ w celu: 

Przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy „Pracownik socjalny"- podstawq 
prawnq przetwarzania jest niezb?dnosc przetwarzania do wypeinienia obowi^ku prawnego ci^^cego 
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz Pahskiej zgody - przyshiguje Panu prawo do cofhi?cia zgody 
w dowolnym momencie bez wpiywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofni?ciem (art. 6 ust. 1 lit. a) 

{Przekazywanie danych} 

Pani/Pana dane osobowe nie b^d^ przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji 
mi^dzynarodowej. 

{Okres przechowywania danych} 

Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane przez okres rekrutacji, nie dluzej jednak niz 

przez 3 miesi^ce. 



{Pani/Pana prawa} 

Przysiuguje Pani/Panu prawo dost^pu do swoich danych osobowych oraz prawo zadania ich 
sprostowania, ich usuni^cia Iub ograniczenia ich przetwarzania. 

W zakresie, w jak im podstaw^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeslanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysiuguje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysiuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj^cego si? 
ochrony danych osobowych w Polsce. 

{Pozostale Informacje} 

W celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac si? z Administratorem lub 
Inspektorem Ochrony Danych, korzystaj^c ze wskazanych wyzej danych kontaktowych. 

Podanie przez Pana danych nie jest obowi^zkowe, ale jest niezb?dne do przeprowadzenia 
procesu rekrutacyjnego, 

Na podstawie Pahskich danych nie nast^pi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym 
profilowanie. 


