OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………. legitymujący(a) się dowodem
osobistym …………………………….. oświadczam, że*:


jestem obywatelem polskim;



korzystam z pełni praw publicznych;



nie byłam(em) skazana/ny prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;



nie byłam(em) skazana/ny prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
skarbowe;

Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
(RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej
„Na Przedwiośniu” z siedzibą przy ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa, danych osobowych
zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
„Na Przedwiośniu” z siedzibą przy ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa
2) inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”
jest Pani Marta Potrzuska-Karwińska, adres e-mail: iodo@naprzedwiosniu.waw.pl
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane dla potrzeb rekrutacji na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę
z zakresu ochrony danych osobowych)
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
rekrutacji
10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.

........................................................
Podpis własnoręczny

____________, dnia _____________20_ _ rok

