
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
  

W związku wejściem w życie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach.  

1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanym w procesie rekrutacji jest Zespół do 

obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 z siedzibą przy ul. św. Bonifacego 

81, 02-945 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego mogą Państwo 

kierować pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień na adres e-mail: 

iodo@zpow.waw.pl lub pisząc na adres Administratora podany powyżej.  

3. Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 

RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony 

prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z 

prowadzonym postępowaniem. 

4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22
1 

 § 1 i 2 

Kodeksu pracy, art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych 

oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 

sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych 

ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c 

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

zostać odwołana w dowolnym czasie. 

5. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 będzie przetwarzał 

Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi 

Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie. 

6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna 

będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. 

7. Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą 

wykorzystywane przez 9 miesięcy. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), posiada Pani/Pan 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale 

niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział. Odmowa 
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udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje niemożność uczestniczenia Pana/Pani 

w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych Nr 1 w Warszawie. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 


