
KLAUZULA  INFORMACYJNA  

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie                 

o ochronie danych)  (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1; zm.: Dz.U.UE.L z 2018 r.    

Nr 127, str.2), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie; dane adresowe: ul. Archidiakońska 

7, 20-113 Lublin, tel.: 81 466 55 55, e-mail: poczta@dpsm.lublin.eu. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – zastępca dyrektora,        

z którym może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych               

z przetwarzaniem tych danych poprzez: kontakt osobisty w/m,  tel.: 81 466 55 

55, e-mail: malgorzata.zembrzuska@dpsm.lublin.eu.  

3. Podmiotem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest Dom Pomocy 

Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie, ul. Archidiakońska 7, 20-113 Lublin. 

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. 

Podstawą prawną przetwarzania są: 

a) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (t.j. Dz.U.   

z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty 

wykonawcze dotyczące  domów pomocy społecznej;  

b) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1040 z późn. zm.) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,  

c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                          

na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

d) niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw  

   poprzez Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego  

   i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO); 

e) niezbędność do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny  

   zdolności pracownika do pracy (art. 9 ust. 2 lit. h) RODO); 

f) Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną  
   przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia 
rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów 
przyszłych procesów rekrutacyjnych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem 
ich przetwarzania, ale nie krócej niż przez okres wynikający z kategorii 
archiwalnej danej sprawy. 

6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą podlegać profilowaniu. 

7. Administrator danych nie zamierza przekazywać ich do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
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8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, która może 

zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. 

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

Pani następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych. 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych 

bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na 

podstawie zgody – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie; 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację –                       

w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu; 

f) prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo 

otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to 

przysługuje Panu/Pani tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy 

na podstawie Pana/Pani zgody; 

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

10.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym;  ich 

nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu naboru. W zakresie 

danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pana/Pani 

zgody, ich podanie jest dobrowolne. 

11. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu           

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują    

w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

 

 

…………………………………… 

(data i podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Administratora danych tj. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej                       

im. W. Michelisowej w Lublinie; dane adresowe: ul. Archidiakońska 7, 20-113 

Lublin w celu realizacji procesu rekrutacji. 

2. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne                

z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją         

o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawach 

jakie mi przysługują w związku z ich przetwarzaniem. 

 

………………………………………… 

(data i podpis kandydata) 

 


