
 

Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych  

- rekrutacja: umowa zlecenie 

 

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. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w 

Kolnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, nr (86) 278 13 34, adres email: 

pcpr@powiatkolno.pl 

2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/ Pani 

uprawnień, może się Pan/ Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – adres poczty elektronicznej: 

iod@powiatkolno.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Część danych osobowych jest zbierana ze względu na ciążące 

na administratorze obowiązki prawne wynikające z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.  

Pozostałe dane osobowe niewymagające w/w podstaw prawnych będą przetwarzane w celu bieżącej rekrutacji 

na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu  

tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe  nie będą ujawnione 

odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 

wymagany przepisami prawa, zgodnie z kategorią archiwalną. Dane osobowe pozostałych kandydatów 

podlegają zwrotowi, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.  

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z 

przepisami prawa. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek niezbędny do podjęcia 

działań rekrutacyjnych. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej …………………………………………………………………… 

                                                                                                        (data i podpis) 

 

mailto:iod@powiatkolno.pl

