
Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” 
                                 ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa tel./fax (22) 895-27-61 
                                      e-mail: podskrzydlami@sdsochota.waw.pl 
 
 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE 

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY „POD SKRZYDŁAMI” 

W związku z realizacją wymogów 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 o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Pod Skrzydłami” z siedzibą przy ul. Grójeckiej 109 w Warszawie. 

 

2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się także 

z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Pod Skrzydłami” – e-mail: iod@sdsochota.waw.pl. 

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

art. 22
1
 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm. 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie dobrowolnie udzielonej 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 pkt a RODO). 

 

4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy lub w innych 

ustawach szczegółowych są przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 

postępowania rekrutacyjnego. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez 

okres do trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione dostawcom usług takich jak hosting 

poczty elektronicznej, usługi informatyczne, ochrony danych osobowych, którzy 

świadczą usługi na rzecz ŚDS na podstawie zawartych umów powierzenia.  

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych i wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa).  

 

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

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 

to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody 

na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w procesie rekrutacji.  

 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22
1
 Kodeksu 

pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne. 
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