Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urzęd. Unii Europ. Z dnia 04.05.2016 r. L.119/1) dalej jako „RODO” Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Miliczu, ul. Trzebnicka 4B 56-300 Milicz tel. 713841384
pcprmilicz@wp.pl
2) Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(IOD). Jego dane adresowe to: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, ul.
Trzebnicka 4B 56-300 Milicz, tel. 71-38-41-384. Można z nim się skontaktować także za
pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres email: iodo@pcprmilicz.pl.
3) dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez ADO w celu realizacja procesu rekrutacji na
stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art 22 ustawy Kodeks pracy z dnia
26.06.1974r., a w pozostały zakresie na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4) dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art 4 pkt 9 „RODO”.
Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej
(Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z
prowadzonym postępowaniem.
5) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania tj: aż do zakończenia procesu rekrutacji
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz o ich
sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 331 03 01, e-mail.
kancelaria@puodo.gov.pl.
9) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne
w celu nawiązania i realizacji stosunku pracy. Odmowa udostępnienia danych przez
Panią/Pana spowoduje konieczność rozwiązania stosunku pracy pomiędzy ADO z
Panią/Panem.
10) Pani/Pana Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji stosunku pracy.
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