
Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PROCESU REKRUTACJI ORAZ ZGODA NA
PRZETWARZANIE DANYCH INNE NIŻ TE, KTÓRE SĄ KONIECZNE W REKRUTACJI

DO PRZETWARZANIA 

Na podstawie art.  13 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 (zwanym
dalej RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000
– zwanej dalej UODO), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Specjalistycznym Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu,
ul. Ogrodowa 2a, 

2. Pani/  Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w celu  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  na
wolne stanowisko.

3. Podane dane przetwarzane są na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  C) RODO- przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 22 ustawy
z  dnia  26  czerwca  1974r-  Kodeksu  Pracy  (  t.j.  Dz.  U.  z  2018r,  poz.  917  ze  zm.)  oraz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( t.j. Dz. U. z 2017r, poz.894 ze zm.)
oraz art.  6 ust.1 lit a) RODO- przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
5. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

dotyczących Pani/ Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na

zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem ( dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).

7. Przysługuje  Pani/  Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.

8. Podanie  przez Panią  /Pana danych osobowych w zakresie  wynikającym z art.22 Kodeksu
Pracy  jest  niezbędne,  aby  uczestniczyć  w  postępowaniu  rekrutacyjnym.  Podanie  przez
Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony  Danych u Administratora:
Adres e-mail: iodo@wba.pl, tel. 604 788 581

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997  o  ochronie  danych  osobowych  (  Dz.U.  z  2002,  Nr  101,  poz.926  ze  zm.)  oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016r w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych,  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (  ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE.L z 2016r Nr 119, str.1)
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich
danych  osobowych,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  21  listopada  2009r  o  pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2018r poz. 1260 ze zm.)

                                                         
                                                              …………………………………………………….
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