
Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji i udzielenie zgody
na przetwarzanie danych w tym procesie

Działając na podstawie art" 13 r,rst. 1 i 2 RODO tj, rozporządzenla Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) w sprawie ochrony osob ftzycznyclr w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne
rczporządzenie o oclrronie danych) informuję PaniąlPana, że:.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Państwol,uy Powicttowy Inspektor Sanitarny.
z siedzlbą w Goldapi, ul. Wolności ] ] , telfax. 61 5- 1 5-47; 615-06-7] .

il. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktowac poprzez
pocztę elektroniczną na adres: psse goldap@sanepid.rnail.pl lub listownie na adres: PSSE,
ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap, z dopiskiem,,Inspektor Ochrorry Danyclr""

ilI. Cele i podstawy przetwarzania
W celach niezbędnyclr do realizacji procesu rekrrrtacji (zgodnie z ustawą z dnta 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oTaz zgodnie
zRozporządzenienr Parlanrentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r.

w sprawie oclrrony osób fizycznych rv związku z pl,zelwalzaniem danycil osobowych i w sprawie
swobodnego przepływ,rr takich danych oraz uchylertia dyrektywy 95l46lWE (RODO).

IV. Kategorie TWoich danych, które przetrvarzamy
l) Imię ( imiona) i rrazwisko;
2) Datę urodzenia;
3) Miejsce zanrieszkalria;
4) Miejsce zamteszkania ( adres do korespondencji)
5) Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

V. Prze|<azywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodołvyclr
Dane nie będą przekazywanę do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, m.in. poza
teren Polski / UE / Europejskiego Obszarrr Gospodarazego.

VI. Okres przechowywania danych
Dokumenty rekrutacyjne kandydatów będą przechołlywane przęz okres 30 dni od daty zakończęnia
postępowania rekrutacyjnego i po upływie tego okresu zostaną trlvale usunięte z systemów
informatycznych oraz zbiortl papierowego administratora.
Na zyczetrie kandydatów w ciągu 30 dlri ocl daty zakończenia rekrutacji dokumentacja zostanie
zwrócona do rąk własrrych u, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gołdapi
ul. Wolności 11. 19 - 500 Gołdapi.

VII. Inftlrmacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
Podane przezPantąlPana danych osobowych jest dobrolvolne, ale niezbędne dla potrzeb trwającego
Postępowania rekrutacyjrrego w zakresie określonym art.żż| ustawy z dnia26 czerwca 19]4r. Kocleks
Pracy (Dz. U z 2020. poz.l320) Konsekwencją braku podania danyclr osoborvych jest
niedopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego,

VIII. Twoje prawa
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, rrsunięcia.
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wnięsienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prałvo clo
przenoszenia clanych, atakże prawo do cofnięciazgody w dowolnym momenciebezwpływu na
zgodnoŚĆ z prawem ptzetwarzania. którego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo w,niesienia skalgi clo Prezesa Urzędu Ochrclrry Danych Osobowyclr
w przypadku, gdy przetwarzarrie darrych narusza przepisy Rozporząclzenia (UE) 2Ol61679;
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IX. Podstawa Prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust, 1 lit a Rozporządzenia (UE)
20161679 ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochronie danych osobowych (Dz.U z2019 r. poz.1781)

W trakcie przetwatzania danyclr nie bęclzie dochodziło do zautomatyzowanego poclejmowania
decyzjt ani do profilowania,

Klauzula zamieszczana w ogłoszeniu o rekrutacji

Osoby zainteresowaneudziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamięszczenie w swoim CV klauzuli
o treści:

Zgodnie z art, 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzktt z przelwąrzanietll clanych osobotuych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz ttchylenia dyrektyuty 95/46/WE (ogólne
rozPorzqdzenie o ochronie danych) v,yrażam zgodę na przetwatzanie moich clanych osobowych
zawattych W dostarczonych ptzeze mnie dokumentach clo Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologicznaw Gołdapi, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap.
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