Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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 – dalej RODO, PPIS w Wołowie/Dyrektor PSSE w Wołowie
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Wołowie/Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Wołowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 56-100 Wołów, e-mail:
psse.wolow@pis.gov.pl
2. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołowie został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się za pomocą
poczty elektronicznej iodo@pssewolow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, wyłącznie w celu
przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w PSSE w Wołowie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji
i podpisania umowy o pracę z wybranym kandydatem. Dokumenty aplikacyjne kandydata
z którym zostanie podpisana umowa o pracę zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty złożone przez pozostałe osoby uczestniczące w procesie rekrutacji zostaną
zwrócone kandydatom w ciągu 30 dni drogą pocztową.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie odbiorcom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestniczenia w procesie
rekrutacyjnym. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich
sprostowania, kontaktując się osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Wołowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 lub w inny sposób
umożliwiający zweryfikowanie tożsamości, np. przesyłając wniosek opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej
psse.wolow@pis.gov.pl lub przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym na adres skrytki ePUAP: /pssewolow/SkrytkaESP.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora usunięcia,
ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, ani nie będą podlegały profilowaniu.

