
Klauzula o ochronie danych osobowych 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r.* przyjmuje do wiadomości, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Łąkowa 1,  

62 – 700 Turek. 

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Małgorzata Wojtczak, z którym można się 

kontaktować poprzez e-mail: m.wojtczak@pcpr.turek.pl , telefonicznie: 63 / 280 11 37 lub pisemnie 

na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Łąkowa 1, 62 – 700 Turek. 

1. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na wolne 
stanowisko pracy. 

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

4. Dane osobowe będą przechowywane: 

a. do zakończenia procesu rekrutacji po czym zostaną zniszczone w przypadku nie 
przyjęcia kandydata do pracy albo, 

b. w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat [art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) 
po ustaniu zatrudnienia. 

5. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

Przetwarzania. 

6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych 

może być podstawą do odrzucenia oferty. 

9. Starostwo Powiatowe w Turku nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż  

w związku z naborem lub zatrudnieniem, 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
 
 
 

…………………………………………………………… 

                                                                                                                                    Data i podpis 

 
 
 
 

 

* rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) 
(RODO) 
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