Klauzula informacyjna Centrum Integracji Społecznej
Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu
rekrutacji jest Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul. Staszica 4, zwane
dalej CIS, jako pracodawca.
2. Inspektorem Ochrony Danych w CIS jest Pan Dariusz Jabłoński,
kontakt: iod@cis.zielonagora.pl.
3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane
w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy, a w przypadku
wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Centrum Integracji
Społecznej na podstawie wyrażonej zgody.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, j, RODO
i ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 r., poz. 917).
5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą upoważnieni pracownicy CIS.
6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane według instrukcji kancelaryjnej
obowiązującej w CIS.
7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Panu/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i narusza przepisy
RODO.
10. Podanie

przez

Pana/ią

danych

osobowych

jest

wymogiem

ustawowym

i dobrowolnym. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w procesie
rekrutacji.
11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będzie wobec
nich profilowania.

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum
Integracji Społecznej ul. Staszica 4,65-175 Zielona Góra, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”.

..........................................................................
(Data i czytelny podpis kandydata)

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum
Integracji Społecznej ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego
oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Centrum Integracji Społecznej”.

..........................................................................
(Data i czytelny podpis kandydata)

Zapoznałem się z moimi obowiązkami i prawami.

.............................................................
(Data i czytelny podpis kandydata)

