Klauzula obowiązku informacyjnego
dla procesu rekrutacji

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) - Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu, informuje Panią/Pana, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. S. Czarnieckiego 19, adres e-mail:
psse.nowysacz@pis.gov.pl , nr telefonu: (+48) 18 443 54 64, (+48) 18 442 13 54, adres
skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka;
2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb trwającego
postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z zakresem określonym w art. 221 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 917) oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy;
3) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE)
2016/679 i zgodnie z jego treścią – wyłącznie dla potrzeb prowadzonego postępowania
rekrutacyjnego i nie będą udostępniane;
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia (UE) 2016/679;
5) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Nowym Sączu – tel.: (+48) 18 443 54 64, lub (+48) 18 442 13 54,
wew. 28;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia
postępowania rekrutacyjnego i po upływie tego okresu zostaną trwale usunięte ze zbioru
papierowego oraz z systemów informatycznych administratora.

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
(klauzula zamieszczana w ogłoszeniu o rekrutacji)

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim
CV klauzuli o treści:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) oraz na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – na potrzeby rekrutacji –
zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach dotyczących naboru na wolne
stanowisko pracy
przez administratora danych tj. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym
Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. S. Czarnieckiego 19.

