INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE REKRUTACJI / NABORU KANDYDATÓW DO PRACY
W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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) (Dz. Urz. UE L 119 s.1,
z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, którą reprezentuje Dyrektor, a Lokalnym Administratorem
przetwarzającym dane bezpośrednio jest: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty
z siedzibą ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz, którą reprezentuje Dyrektor, zwany również Podmiotem
zatrudniającym.
2. Dane kontaktowe do Lokalnego Inspektora Ochrony Danych: na wyżej wymieniony adres
Podmiotu zatrudniającego, telefonicznie: 602 760 904, e-mail: jjanowska@caritas.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV/podaniu o przyjęcie do pracy w Grudziądzkim
Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty będą przetwarzane przez Lokalnego Administratora:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne
do
wypełnienia
obowiązku
prawnego
ciążącego
na
administratorze.
W celu aktualnej rekrutacji i realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie – Kodeks
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. na podstawie zgody
udzielonej w celach rekrutacji/naboru w przekazywanym formularzu zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi współpracujemy na potrzeby
świadczenia naszych usług (informatyczne, prawne, pocztowe).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zgodnego z prawem przeprowadzenia
procedury rekrutacyjnej do zatrudnienia w Grudziądzkim Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty,
a po jej zakończeniu dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy
od zakończenia rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych oraz żądania od Lokalnego Administratora sprostowania, usunięcia danych osobowych,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa oraz przetwarzania danych niezgodnego z prawem, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych ponadto do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 531 03 00
8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane są pozyskanie od Państwa i nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania.

