Klauzula informacyjna
Zespół Żłobków m.st. Warszawy wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych
osobowych określone w art. 13 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) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., podaje następujące informację:
1. Administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie ul. Belgijska 4, 02-511
Warszawa tel. (22) 565 23 55, email: sekretariat@zlobki.waw.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. (22) 565 23 49, email iod@zlobki.waw.pl,
adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
3. Dane osobowe przetwarzane będą do celu związanego z rekrutacją na stanowisko określone
w ogłoszeniu o naborze.
4. Podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. a 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) Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., art. 221 §1 Kodeksu pracy.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującą administratora kategorią
archiwalną.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze. W przypadku nie
podania tych danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie
możliwości udziału w procesie rekrutacji.
9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.

Powyższych informacji nie podaje się ponownie, jeżeli osoba od której zbierane są dane osobowe
dysponuje już tymi informacjami.

Warszawa, dnia…………………..

……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………
Czytelny podpis

