
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE 

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na Domu Pomocy Społecznej, w związku  

z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych, uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, 

adres: Czubin 13, 05-840 Brwinów. 

2. W Domu Pomocy Społecznej został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez e-mail: iod@dpsczubin.com.pl lub pisząc na adres korespondencyjny, 

podany w punkcie 1.  

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, 

w związku z naborem na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (realizacja obowiązków ciążących 

na administratorze wynikających z przepisów prawa związanych z naborem kandydatów). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej 

przez Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub 

do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie  

po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem 

następujących sytuacji: 

7. Zostanie Pani/Pan wyłoniony do zatrudnienia. 

8. Zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu 

ogłoszenia wyników naboru przez Administratora. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Domu Pomocy 

Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

12. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału 

człowieka), w tym dane nie będą profilowane.  
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