
8. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla wnioskujących o pracę w DPS 

ul. Łanowa 43 w Krakowie 

 

W związku z realizacją wymogów art.13 Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej 

„RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43, 

Kraków (dalej: DPS). 

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się z 

naszym inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod 

adresem: iod@dpslanowa43.pl albo z Administratorem w siedzibie DPS ul. Łanowa 43 w 

Krakowie -w dniach roboczych od godziny 8.00 do 15.00. 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

podstawie: 

a) obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy 

(art. 22
1
), ustawy z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (art. 6 i 

13), przepisów wykonawczych do ww. ustaw oraz przepisów szczególnych, 

b) w pozostałym zakresie, przekazane dane będą przetwarzanie na podstawie Pani/Pana 

zgody.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych, jest dobrowolne. W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu 

prawo do wycofania zgody, na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody spowoduje 

usunięcie danych przez Administratora, nie wpłynie jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano wcześniej, to jest przed wycofaniem zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Do danych tych mogą mieć dostęp podmioty, z 

którymi DPS współpracuje, na przykład informatyk, prawnik, pracownik działu kadr.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia 

przekazania lub krócej w przypadku przyjęcia do pracy.  

7. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec czynności przetwarzania danych.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art.15 RODO), 

b) sprostowania danych osobowych (na zasadach określonych w art.16 RODO), 

c) usunięcia danych osobowych (na zasadach określonych w art.17 RODO), 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach określonych w art.18 

RODO), 

e) przenoszenia danych (na zasadach określonych w art.20 RODO). 

9. W przypadku podjęcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

10. Podanie przez Panią/Pana danych o których mowa w punkcie 3b jest dobrowolne. Natomiast 

odmowa udzielenia danych, o których mowa w punkcie 3a może uzasadnić wykluczenia 

Pani/Pana z rekrutacji.  

11. Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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