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OB O WI ĄZEK INF ORMA C YJNY AD MINI S TRATORA
Zgadnle z aft. 13 ust. 1 i ust. 2 ogolnego
rozporządzenia o ochronie danych

W celu sPełnienia obowiązkórł'lvynika"iących z Rozpol,ządzellia Parlamentu Europejskiego iRady
(UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w ziiązku'z
Przętwarzaniem danych osoborvych i rv sprawie swobodnego przepływu takich danycli oraz
uchYlenia dyrektywy 95l46lwE (ogcilne rozporządzenie o oclrronie daiych) (Dz. U. UE. L. zż016
r. Nr l19. str. 1), dale.i: RODO, inforntLr.jelny,, że:

{Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych}

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień'' z
siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Leśna 3, 58-560 Jęlenia Góra.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e_mail
rqlŁct§jitl(gjÓ-§Jli]g9d-ni}jci]-c!.d lub pisemnie nav,,yżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszYstkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może PanilPan kontaktować się z
rvYznaczonYm PrZęZ administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą
elektroniczną na adres e-mail i9d_'tłb§pqgll,dqąisJclł] lub pisemnie na adres DpS ,,pogodna Jesień,,,
ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra

{Przetwarzanie danych}

Pani/Pana dane osobowe przetwarz^ne będą w celu:

PrzeProwadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy ,,Pracolvnik socjalny"- podstawą
Prawną Przetwarzania jest niezbędnośó przeŃarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (arŁ. 6 ust. l lit. c) orazPańskiej zgody - przysfuguje Panu prawo do cofnięcia zgody
w dowolnYm momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.6 ust. 1 lit. a)

{Przekazywanie danych}

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazlwane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej,

{Okres przechowywania danych}

' PanilPana dane osobowe będą przechowywane przez okręs rekrutacji, nie dłuzej jednak niz
przez3 miesiące.



{Pani/Pana prawa}

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żadania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzanla.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłaŃa
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec pr zetw arzania PaniiP ana danych o sobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w Polsce.

{Pozostałe Informacj e}

W celu skorzystan|a z poryższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub
Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Podanie przęz Pana danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenta
procesu rekrutacyjnego,

Na podstawie Panskich danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie.


