Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)1 informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krzyżu
Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż Wielkopolski.
W sprawach związanych z tymi danymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@pppkrzyz.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie
obowiązującymi przepisami, w tym Kodeksem Pracy, na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na
podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych
rekrutacji, na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa
oraz podmiotom wspomagającym Poradnię w informatycznym przetwarzaniu danych, na
podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zatrudnienia oraz po jego
zakończeniu zgodnie obowiązującymi z przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.
Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zostanie
zastosowane wobec nich profilowanie.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami.
………..…………………………………………………
Data, czytelny podpis
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Art.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 rozporządzenie o ochronie danych RODO)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

