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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wcelu realizacji procesu naboru na wolne
stanowiska urzqdnicze w Centrum lntegracji Spotecznej w Swiqtochlowicach

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowvch iest:

Centrum Integracji Spotecznej w Swiqtochlowicaph.

2'lnspel<lr'trenCc|vult'i}any;ilfrell;*'.vycl't.,'tt't'rirtrtl|n|t:y,r;.l<'|i
je st:

Miroslaw Karwot; ema il: iod.inspect@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq w celu oraz zakresie niezbqdnym do jego realizacji.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe bqdq przetwarzanie w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowiska
urzqdnicze w Centrum Integracji Spofecznej w Swiqtochtowicach oraz w celu ich publikfcji w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogfoszeri w Centrum Integracji Spofecznej w
Swiqtochfowicach. I
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady IUE) 201.61679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzdfiiem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9s/a6/wE.

Odbiorcq Pani/Pana darrych osnbowych bqdq:

Centrum Integracji Spolecznej w Swiqtochlowicach.
Organy wfadzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dzialajqce na
zlecenie organ6w wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, kt6re wynikajq z przepis6w
powszechnie obowiqzujqcego prawa.
Inne podmioty, kt6re na podstawie um6w podpisanych z Centrum Integracji Spolecznej
w Swiqtochlowicach przetwarzajq dane osobowe dla kt6rych Administratorem jest Centrum
Integracji Spolecznej w Swiqtochfowicach,
Osoby korzystajqce z informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogloszeri w Centrum Integracji Spofecznej w Swiqtochtowicach.

d o pa nstwa trzecieg,of organizacji
Pani/Pana danych osoLrowych, rno2e

lub miejsce udostqpnienia danych:

Pani/Pana dane osobowe bqdq przekazywane
miqdzynarodowej: t*k/nie*. W przypadl<u przekazywania
Pani/Pan uzysl<a6 ich kopiq. Sposo[: uzyskania l<apii rJanych

Nie dotyczy.
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6. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane przez okres:

Trwaniaprocesunaboru'Pozakoficzeniuprocesunaborudanebqdqprzechowywaneze
wzg|qd6wbezpiecze6stWapraWnego,doczasuprzedawnieniaewentua|nychroszcze6przez
okres wymagany przez przepisy powszechnie obowi4zujqcego prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostqpu do tre6ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniqcia, ograniczenia przetwarzania, prawD do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofniqcia zgodyw dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem
przetwarzania (jezeli przetwarzanie odbywa siq na podstawie zgody), ktdrego clokonano na

podstawie zgody przed jej cofniqciem.

B, Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadz,ctrc,z.ego, Edy uzna Pani/Pan, i2

przetwbizan't'e dariych osobowych Pani/Pana dertyczqcych narusta przepisy ogolnegc;
rozporzqdzenia o,ochronie danych osobowych z dnia 2-7 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez ?anaf Paniq danych osobowych jest (wybrai ndpowiednio):

. Wymoglem ustawowym

i warunKlem umownym +

i-u' *rrrnkiem udzialu wnaborze
.f

10. Jest PanlPani zobowiqzana do ich podania, a konsel<wencjq niepodania danyctr osobowych
bqd zie:

, Brak mo2liwoSci udzialu w naborze na wolne stanowiska urzqdnicze w Centrum Integracji
, Spolecznej w Swiqtochfowicach.

11. Pani/Pana dane bqdq przetwarzane w sposdb zautor"natyzowany, w tym rdwniez w formie
profilowania tak/nie+. Zasady zautornatyzowanego podejrnowania det,yzji iinforrnacje r:

znaczeniu iprzewidywanych konsekwenclach zautornatyzowanego przetwarzani.l dla osoby,
ktorej dane dotyczq:

: Nie dotyczy.

Wyra2enie zgody

lmiq i nazwisko osoby wyra2ajqcej zgodq

' Data i miejsce

Wyra2am zgodg na przetwarzanie moicfi danych osobowych w wy2ejwymlenicnych celach i

za kresach.

._ ']r- t ,nr;.

Podpis osoby wyra2ajqcej zgodq
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