
Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie 
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” 
w Lublinie, przy ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin,  

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych e-mail: iod@sdskalina.lublin.eu, tel. 81 466 55 92 lub 
osobisty w siedzibie Administratora danych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie 
ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust 1 lit. c RODO) 
i przechowywane w niezbędnym zakresie dla wykonania tych obowiązków w tym publikacji. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych, które wykraczają poza katalog danych, jakich pracodawca może 
żądać zgodnie z przepisami, będzie udzielona zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO) a w przypadku danych 
osobowych szczególnych kategorii (art. 9 ust 2 lit. a RODO) . 

5. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane 
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa;  oraz podmioty, które przetwarzają dane w imieniu 
Administratora danych na podstawie zawartych umów. 

6. W związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym, mają Państwo prawo lub uprawnienie: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) żądania w zakresie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;  

c) żądania usunięcia danych osobowych, tam gdzie przepisy prawa pozwalają na usunięcie;  

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Niezależnie od wyżej wymienionych praw i uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie: 
wnieść skargę do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, w przypadku 
gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy  i art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych, jest 
niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie informacji o niepełnosprawności jest niezbędne, 
aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r., o pracownikach 
samorządowych. W zakresie pozostałych danych podanie jest dobrowolne.  

 

Mając na uwadze powyższą treść klauzuli informacyjnej, oświadczam, iż wyrażam zgodę na: 

 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach - wymagane jeśli 
przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, np.: o stanie zdrowia (art. 9 ust. 1 RODO). 

 przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu, w celu wykorzystania ich 
w kolejnych naborach prowadzonych przez Administratora danych przez okres najbliższych 9 miesięcy - 
wymagane jeśli chcą Państwo uczestniczyć w kolejnych naborach. 

*- wyrażając zgodę prosimy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole   
 

Macie Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

     

 

………………………………………………………. 

                  data i czytelny podpis 

Rozporządzenie 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, 
str. 1, z późn. zm.) (zwane wyżej RODO). 
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