
Załącznik nr 15 

do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

w Domu Pomocy Społecznej  
 z siedzibą w Opolu 

 
Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych 

dla kandydatów do pracy 

 

Zgodnie z art. 12 i 13 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 rozpo-

rządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w 

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole informujemy, że: 

Administrator danych: 

Administratorem danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów REGON: 

531849744 z siedzibą przy ul. Chmielowickiej 6, 45-738 w Opolu telefon 77 457-54-95, adres mailowy 

info@dps.opole.pl reprezentowany przez Dyrektora,  

Inspektor ochrony danych: 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych  z którym można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych przez DPS i korzystania przez Panią/Pana z 

praw związanych z przetwarzaniem danych  pod numerem tel.: 77 44 61 103, email: 

iod@cuw.opole.pl lub pisemnie na adres Centrum Usług Wspólnych w Opolu ul. Piastowska 17, 45-082 

Opole  

Cel przetwarzania i podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją kandydatów do pracy 

w Domu Pomocy Społecznej w dla Kombatantów w Opolu – na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO oraz aktualnego Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: 

 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in.        
Centrum Usług Wspólnych w Opolu;  

 
Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe jako kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu 

rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie 

ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.  

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 prawo dostępu do treści danych osobowych swoich (art. 15 RODO), 
 prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), 
 prawo do ich usunięcia (w przypadku gdy nie jest to sprzeczne z przepisami prawa – art. 17 RO-

DO), 
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 prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), 
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-

nia (art. 7 ust. 3 RODO), 
 prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RO-
DO). 

Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.  

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne-

go rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

Konsekwencja niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów i 

zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do jakich zostały zebrane, a nie 

podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie               

rekrutacji.  

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji 

będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. 

Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu 

CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako 

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świadome i jednoznaczne okazanie woli w for-

mie wyraźnego działania potwierdzającego przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak           

wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie. 

Wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci zostaną zaproszeni na         

rozmowę kwalifikacyjną.  

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza obszar działania RODO, 

nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i nie będą            

podlegały profilowaniu. 


