
 
Łowicz, dn.................... 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

Witold Kosiński  
witold_kos@wp.pl 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

 
Nabór  na wolne  stanowisko pomocnicze i obsługi………………………….. 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

Art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r. -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku  
prawnego  ciążącego na administratorze oraz ustawa z dnia 26 czerwca 
1974r. Kodeks Pracy( t. j. Dz. U. z 2020r., poz.1320 z późn. zm.). 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

 
Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom 

niewymienionym w przepisach  prawa.  

Okres przechowywania danych: 
 
 

 
 
 

Pani/Pana dane  w sytuacji zakwalifikowania się do II etapu rekrutacji i 
umieszczenia  Pani/Pana danych  w protokole  będą przechowywane 

przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. 
W przypadku kandydatów którzy nie zakwalifikowali się do  II etapu 
naboru dokumenty będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od 

dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. 
 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  gdy przetwarzanie  danych naruszyłoby przepisy 
ogólne rozporządzenia. 

Podanie przez Panią/Pana danych jest: 

 
Dobrowolne, jednakże  konsekwencją  niepodania danych osobowych 

wymaganych  przez Administratora jest brak możliwości wzięcia udziału 
w  naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 

 
 
 

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

    Data i czytelny podpis osoby, od której zbierane są dane 
Otrzymują: 

1.Klauzula przy naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi 
2. IOD a/a 


