
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
dla kandydata do pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 

Wprowadzać w Świat w Ustrzykach Dolnych 

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie 

się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat w Ustrzykach Dolnych, ul Gombrowicza 37, 38 – 700 Ustrzyki 

Dolne. 

Z administratorem można się skontaktować: 

 pisemnie pod adresem: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać 

w Świat w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 37, 38 – 700 Ustrzyki Dolne; 

 drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 13 471 18 37; 

 drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: wtz.ustrzykidolne@op.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych został wyznaczony Pan Robert Sochań, z którym można się 

kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych: 

 pisemnie pod adresem: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać 

w Świat w Ustrzykach Dolnych; 

 drogą telefoniczną pod numerem telefonu 13 471 18 37; 

 drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod.wtz.ustrzykidolne@op.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy art. 221 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, 

datę urodzenia, dane kontaktowe wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast inne dane, na podstawie zgody, art. 6 ust 1 lit. a) 

RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (pochodzenie rasowe 

lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 

związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych a także danych 

dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Państwa zgoda na ich 

przetwarzanie art. 9 ust 2. lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Wprowadzać w Świat” w Ustrzykach Dolnych 

będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą 

Państwo na to zgodę art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane w celu przetwarzania przez inne podmioty. 

  



5. Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku 

wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych 

rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. 

6. Prawa osób, które dane dotyczą: 

1) Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 

2) Ma Pani/Pan prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, 

3) Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

4) Ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych osobowych. 

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub 

miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (Urząd Ochrony Danych Osobowych adres: 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 02 00). 

7. Informacja o wymogu podania danych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, 

aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest 

dobrowolne. 

…………………………………………. 

(z klauzulą informacyjną zapoznałem się, 

Data i czytelny podpis kandydata do pracy) 

Klauzula Zgody: 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez Stowarzyszenie Wprowadzać w Świat 

w Ustrzykach Dolnych ul. Gombrowicza 37, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

Dołączone do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV innych danych osobowych 

niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyrażeniem mojej zgody na przetwarzanie tych danych 

w celach prowadzonej rekrutacji. 

*niepotrzebne skreślić 

………………………………………. 

(data i czytelny podpis kandydata do pracy) 


