
 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla kandydatów na pracowników w celach rekrutacji 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… 

(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Adopcyjny w Toruniu z siedzibą  87-100 Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40A reprezentowany 

przez Dyrektora Annę Sobiesiak, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu wypełniania obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji; 

a. w zakresie kategorii danych wymaganych art. 22 ¹ § 1 Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c) RODO,  

b. na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, w celu i w zakresie wynikającym z realizacji 

uzasadnionych interesów administratora, za które to interesy uznajemy w szczególności: 

obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, w formach 

komunikacji elektronicznej z użyciem formularza kontaktowego i innych formach usług 

świadczonych drogą elektroniczną z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym, 

użytkowania serwisów www.k-poa.torun.pl, danych adresu elektronicznego tj. nr IP i 

rodzaju urządzenia końcowego z którego połączono się z serwisem. 

c. w zakresie wykraczającym poza kategorie danych wymagane na podstawie pkt. a – b  

powyżej – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO, w celu realizacji procesu rekrutacji. 

3. Odbiorcą Pani/ Pana danych będą dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które 

zapewniają wsparcie oraz podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji, 

uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa 

4. Źródłem pochodzenia danych nieotrzymanych od Pani/Pana bezpośrednio może być 

podmiot świadczący usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji, za pośrednictwem którego 

złożyła Pani/Pan aplikację. 



 

 

5. Podanie i umożliwienie Kujawsko – Pomorskiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Toruniu 

przetwarzania Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w 22¹ 

Kodeksu pracy. Niepodanie przez Panią/Pana danych w tym zakresie skutkować będzie 

brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie zaś innych danych niż 

wymagane lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie nie będzie podstawą niekorzystnego 

traktowania ani też nie będzie powodować wobec Pani/Pana żadnych negatywnych 

konsekwencji, w tym nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących 

okresów:  

a. okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,  

b. okres realizacji opisanych w pkt. 2 b interesów administratora, 

c. okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, dla potrzeb której dane zostały podane,  z 

zastrzeżeniem, że w przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze 

urzędnicze, dane osobowe kandydata ubiegającego się o zatrudnienie będą przechowywane 

przez okres 6 miesięcy od ogłoszenia wyników rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 1282). 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

8. W zakresie podanych przez Panią/Pana danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie 

Pani/Pana zgody (tj. w zakresie wykraczającym poza dane wymagane na podstawie art. 22 ¹ 

Kodeksu pracy), przysługuje Pan/Panu prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać wyrażoną zgodę możne Pani/Pan poprzez 

złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody ma przetwarzanie dodatkowych danych 

osobowych. 

9. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 

lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie 

przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych 

w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia 

danych na podstawie art. 20 RODO 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO, 

11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu 



 

 

 

 

 

12. W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu powołuje się Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się osobiście w siedzibie 

Ośrodka w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40A, telefonicznie pod nr 56 652 29 32 lub 

drogą elektroniczną: adopcja.torun@k-poa.torun.pl 

 

      Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją  

 

        ….................................................... 

         data i czytelny podpis kandydata          

 

□ Aplikując na ogłoszenie, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez administratora danych Kujawsko – Pomorskie Ośrodek Adopcyjny w Toruniu w 

zakresie wykraczającym poza kategorie danych wymagane na podstawie 22¹ Kodeksu pracy, dla 

potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami 

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) – dalej: RODO. Niniejsza  zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w 

przyszłości, o ile nie zmieni się cel  przetwarzania.  

 

 

□ Wyrażam zgodę na używanie przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219. ze zm.) oraz 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)., w celu przesyłania mi informacji 

(wiadomości SMS). 

 

 

                ……………………....………….. 
                       data i czytelny  podpis kandydata 
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