KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osób, których one dotyczą)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Józefa Piłsudskiego 66,
22 – 200 Włodawa, jako Administrator Pani/ Pana danych osobowych, informuje, iż:
1.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne
stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie na
podstawie:
1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych.
3) Kodeksu Pracy (art. 221 §1).
4) Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeżeli zostaną podane w toku
rekrutacji inne dane niż wynikające z przepisów prawa.
2.
Pani/Pana danych osobowych mogą zostać przekazane uprawnionym
organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej;
4.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
obowiązkowy przewidziany dla dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalony
zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody);
6.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1);
7.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem
ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa.
8.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze na stanowisko
urzędnicze. Podanie dodatkowego zakresu danych jest dobrowolne.
9.
Nie będzie Pan/ Pani podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji (w tym profilowaniu);
10.
Inspektor ochrony danych w Centrum jest dostępny pod nr telefonu
82 57 25 710 lub adresem e-mail: informatyk@pcpr.wlodawa.pl
Włodawa, dnia …………….

………….…………………….
(czytelny podpis osoby informowanej)

