
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W 

REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA PRACY  

W  

SCHRONIKU DLA NIELETNICH W DOMINOWIE 

 

Szanowni Państwo informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych 

pozyskiwanych w procesie aplikowania na wolne stanowisko jest: 

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie 

Dominów 81 C 

20-388 Lublin 6 

Tel.: 81 751-87-41 

sekretariat@dominow.sdn.gov.pl 

 

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez 

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty 

internetowej:  iodo@dominow.sdn.gov.pl  

 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia 

udziału w procesie rekrutacji. Odmowa skutkuje niemożliwością aplikowania na wolne 

stanowisko pracy. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji - na podstawie Art. 

6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

3. Pani/Pana dokumenty aplikacyjne pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane 

przez administratora danych osobowych przez okres 24 miesięcy na podstawie Państwa 

zgody do celów przyszłych rekrutacji. Po tym okresie dokumenty aplikacyjne zostaną 

zwrócone lub trwale usunięte.  
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania a także wycofania zgody na przetwarzanie jeżeli była wyrażona bez 

ponoszenia żadnych konsekwencji. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

 

 
ZGODA  NA PRZETWARZANIE DANYCH DO CELÓW REKRUTACJI  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE (Dz. U. 

Unii Europejskiej Nr L119/1  

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przyszłych 

rekrutacji.  

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w 

CV. (w przypadku braku zgody prosimy usunąć zdjęcie z aplikacji) 

 

 

…………………………… 

Data, podpis osoby aplikującej   
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