
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  

dla potrzeb rekrutacji pracowników 

w Środowiskowym Domu Samopomocy "Mozaika” 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. nr 119/1 z 4.05.2016 z późn. zm.) - zwane dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana                 

o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu 

prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:  
 

TOŻSAMOŚĆ  

ADMINISTRATORA 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom 

Samopomocy „Mozaika”  reprezentowany przez Dyrektora Środowiskowego 

Domu Samopomocy „Mozaika”. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

adres: ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin  

telefon: 081 466 55 66 

e-mail: mozaika@mozaika.lublin.eu 

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH 

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika” został wyznaczony Inspektor 

ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem 

danych.  

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez: 

1. e-mail:  mozaika@mozaika.lublin.eu   

2. pisemnie na adres ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin 

CELE 

PRZETWARZANIA  

ORAZ PODSTAWA  

PRAWNA 

Dane uzyskane w związku z potrzebą rekrutacji pracowników w Środowiskowym 

Domu Samopomocy „Mozaika” będziemy wykorzystywać w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy.  

Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych                           

w podaniu, CV oraz  telefonu i adresu e-mail; 

2. obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z przepisów 

dotyczących prowadzenia rekrutacji i archiwizacji dokumentów; 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być  udostępniane lub powierzone                                    

do przetwarzania takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi rekrutacyjne 

lub firmom audytowym i współpracującym ze Środowiskowym Domem 

Samopomocy „Mozaika” firmie prawniczej.  

OKRES  

PRZECHOWYWANIA  

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” o niezatrudnianiu Pani/Pana                      

lub do czasu zakończenia rekrutacji. 



PRZYSŁUGUJĄCE 

PRAWA 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje  

Pani/Panu dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo 

zgłoszenia ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

zgłoszenia sprzeciwu. 

Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, posiada Pani/Pan 

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek w sekretariacie 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” ul. Zbożowa 22A w Lublinie 

lub wysyłając wniosek na adres e-mail mozaika@mozaika.lublin.eu lub pocztą na 

adres ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin.  

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, 

wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać 

zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez administratora Pani/Pana 

danych osobowych.  

PRAWO WNIESIENIA  

SKARGI DO URZĘDU  

OCHRONY DANYCH  

OSOBOWYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

PODANIE DANYCH Podanie   przez   Panią/Pana   danych   osobowych   jest dobrowolne, 

ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na 

wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy.  

W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych nie będziemy mogli rozpatrzeć 

Pani/Pana podania.  

ZAUTOMATYZOWANIE 

I PROFILOWANIE 

DANYCH 

Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania 

danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie 

będą podlegać profilowaniu.  

                                   

 

 Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną 

………………...…...............................................................… 
                                                                                                                   (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

             
         Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z RODO, zawartych w podaniu  w celu 

rozpatrzenia podania i określenia możliwości rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy  w Środowiskowym Domu 

Samopomocy „Mozaika”. 

Wyrażam dobrowolna zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych zgodnie z RODO tj. nr telefonu i adresu e-mail                      

w celu ułatwienia rekrutacji na wskazane ogłoszeniu stanowisko pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika”  

…………………………..                                                                            ……………………………………….. 
              data                                                                                                    podpis osoby składającej oświadczenie 

mailto:mozaika@mozaika.lublin.eu

