
KLAUZULA INFORMACYJNA 
o ochronie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o 

pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wiem, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pile. 
2. Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37,  64-920 Piła, e-mail: 
sekretariat@pcpr.pila.pl, tel. 67 349 12 08; 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: rodo@pcpr.pila.pl, tel. 67 3491208 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne 

stanowisko pracy; 
5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 221 § 1 ustawy Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) oraz art. 6 ustawy o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282); 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów 
prawa, w szczególności: Policji, Urząd Kontroli Skarbowej, Państwowa Inspekcja Pracy itp. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w pkt 4, zgodnie z „Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt" 
obowiązującym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile maksymalnie do 2 lat; 

8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania; 

9. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych; 

10. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

11. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych 
danych może być podstawą do odrzucenia oferty; 

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile nie przewiduje wykorzystania danych w 
celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem wynikającym z przepisów 
ustawy o pracownikach samorządowych. 

13. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie 
wobec nich profilowania. 

 


