Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych
Ja, nizej podpisany:

!Wyrażarn zgodę

!

Nie wyrazam zgody na przetwarzanie mojego numęru telefonu w związku z prowadzoną rekrutację
(numer telefonu)

!Wyrazam zgodę

!

Nie wyrażam zgody przetw arzanię mojego adresu ę-mail
(adres e-mail)

Wycofanie się ze zgody mozna złożyćw formie rvniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora.
I(onsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwościprzetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów

prawa.

Nazwisko

Imię

Data

Podois

obowiązek informacyiny wobec kandydata ubiegaiącego się o zatrudnienie

OSWIADCZENIE

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwiętnia 2016 roku w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku z przetwarzanięm danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepł5.rvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE, że:

Administratorem danych osobowych iest
Dane kontaktowe inspelctora ochrony
danvch odpowiednio
Celem przetwarzania ięst

Dom Pomocy Społecznei w Pucku, ul. A. Maikowskiego 3.84-100 Puck
e-mail : iodo@d ns puck.rll

Przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
Ustawa z dnia 26 ęzęrwca 197 4 r. Kodeks Pracy (t j. Dz. U. z 20 18 t., poz.
917), Ustawa z dnia21listopada 2008 r. o pracowniach samorządo!\ych (t.j.
Dz. U . z 2018 r, poz. 1260), Ustawa z dnia 10 maja 2018r. ochrona danych
osobowych ( Dz. U z2018r. poz. l00) orazzgodaosoby, którei dane do\czą
odbiorcami danych osobowych są
Brak.
Nie podanie 4anych ustawowo w}.rnaganych skutkowało będzie brakiem udziału w procesie rekrutacji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacii międzynarodowęi,
Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakoiczęnla obecnego procęsu rekrutacji.
Podanię danych osobowych wynikających zprzepisuprawa iest wymogiem ustawowym.
Osoba, której dane doĘczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczeniaprzetwarzania,
wniesienia skargi do Pręzęsa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W stosuŃu do przetwarzania danych osobowych, na które v,ryraziłamlłem zgodę mam prawo wycofać się ze zgody bez
wpływu na zgodnośćz prawęm przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem, żądaćusunięcia
danych orazmam prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można ńożyć w formie wniosku drogą pisemną na
adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwościprzetwarzania
danych innych niż włnikaiącę z przepisów prawa.
Decyzje doĘczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają
profilowaniu.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały
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