KLAUZULA INFORMACYJNA
rekrutacji - PCPR w Toruniu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 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 maja 2016r.) informujemy Państwa o
sposobie i celu , w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu
prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych :
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
adres: ul. Towarowa 4- 6 20, 87-100 Toruń osobą administrującą danymi jest Dyrektor PCPR

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@pcpr-torun.pl
3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa
się:
a) Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. udzielonej przez Pani/Pana zgody na udział w obecnym procesie
rekrutacyjnym organizowanym przez Administratora Danych Osobowych,
b) Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. udzielonej przez Pani/Pana zgody na udział w przyszłych
procesach rekrutacyjnych organizowanym przez Administratora Danych Osobowych przez okres trzech
miesięcy licząc od daty wyrażenia zgody,
c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest
wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa oraz
w przypadku załączenia lub umieszczenia w dokumentach złożonych w czasie rekrutacji szczególnych
kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do, których administrator nie miał podstawy
przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe,
także w kolejnych naborach
d) Na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
Danych Osobowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 22 z ind. 1 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
e) ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych
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Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty
publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane
osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw.
podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pani/Panu nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią
ochronę praw.
5. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji
lub do czasu odwołania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych
nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy lub do czasu odwołania zgody
na przetwarzanie danych.
6. Prawa osób, których dane dotyczą,
- prawo do żądania od administratora dostępu do danych,
- prawo do sprostowania , gdy zachodzi taka konieczność,

- prawo żądania usunięcia
- ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa – w przypadku uznania , iż Administrator narusza przepisy RODO
7. Profilowanie danych .
Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany i nie są
poddawane profilowaniu.
8. Informacja o wymogu podania danych osobowych.
- Przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa
podania danych uniemożliwi Pani/Panu udział w procesie rekrutacyjnym organizowanym przez
Administratora Danych Osobowych.
- W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art.6
ust.1 lit a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z
obowiązującym prawem
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