INFORMACJE RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY WE WROCŁAWSKIM CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Niniejszą informację przekazuję w związku z obowiązkami określonymi w 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 (RODO).
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z którym możesz się kontaktować:
Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Inspektor Ochrony Danych

 pod adresem korespondencyjnym: Plac Dominikański 6, 51-612 Wrocław,
 pod adresem mail: info@wcrs.wroclaw.pl,
 pod nr tel.: 717724900
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą może również skontaktować się
bezpośrednio Inspektorem Ochrony Danych (IOD):
 pod adresem korespondencyjnym: na ww adres korespondencyjny z dopiskiem Inspektor
Ochrony Danych,
 pod adresem mail: iod@wcrs.wroclaw.pl
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

Cele, podstawy prawne
przetwarzania i okres retencji
danych osobowych

Odbiorcy danych

Prawa związane z
przetwarzaniem danych

 na stanowisko, na które kandydat aplikuje, przez okres niezbędny do przeprowadzenia
procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy/i ustawy o
pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na
podstawie zgody wyrażonej przez kandydata polegającej na zawarciu tych danych w
zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt
11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy, a następnie przez okres 6
miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 jeżeli kandydat wyrazi odrębną, odrębną, dobrowolną zgodę* na przetwarzanie jego
danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego
oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów
przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie wycofać bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem,
*w tym celu proszę o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego moich
danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu aplikacyjnym do potrzeb przyszłych
rekrutacji”
 upowszechnienia przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w WCRS oraz opublikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.wcrs.wroclaw.pl/tagi/praca) w związku z
ustawą o pracownikach samorządowych wyników naboru przez okres co najmniej 3
miesięcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania będą udostępniane
tylko jeśli kandydat wygra nabór na wolne stanowisko oraz na tablicy informacyjnej
Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, co najmniej przez okres 3 miesięcy.
 prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania (w przypadku danych zbędnych do realizacji celu
przetwarzania), wycofania zgody (w przypadku gdy została ona wyrażona), do cofnięcia
zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych
osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przedstawione informacje są dla mnie czytelne i zrozumiałe.
Przyjęłam/przyjąłem je do wiadomości

…………………………………………………………………
Data, czytelny podpis kandydata

