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RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez
Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej 313A, 36-061 Wysoka
Głogowska (dalej: Dom). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w
przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski
opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych,
zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe praw

Dlaczego Dom przetwarza moje dane osobowe?

Dom przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in
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Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządz

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogo

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Domie mogą Państwo skontaktować
daneosobowe@glogow-mlp.pl
się pod adresem poczty elektro

W jakim celu Dom przetwarza moje dane osobowe?
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Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Dom
-

w celu:

prowadzenia spraw z zakresu:

-

organizacji terapii zajęciowej dla pensjonariuszy,

-

prowadzenia aktywizacji zawodowej,

-

kreowania postaw samorządności i zaangażowanie uczestników w pracę na rzecz domu,

-

rozwijania umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego,

-

skarg i wniosków;
-

organizacji bezpieczeństwa osób i mienia Domu.

Kto jest odbiorcą moich danych?

1. Dom nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym D

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynaro
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Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarcz

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Dom ?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków o

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Dom danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
do sprostowania danych (art. 16. RODO),
do usunięcia danych (art. 17 RODO),
do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania da

Do kogo mogę wnieść skargę?
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W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Dom narusza przepisy RODO przy

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Pańs

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest ob

Skąd Dom ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Domu W przypadku pozyskiwania danych

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilow
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ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY ZAINTERES

Osoba Zainteresowana (uczestnik, gość Domu lub inna osoba której dane dotyczą) jest uprawniona do

Osoba Zainteresowana może zgłosić wniosek do Domu w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r

1. Dom rozpatruje wniosek złożony przez Osobę Zainteresowaną lub osobę działającą w jej imieniu

-

w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

-

w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Osoby Zainteresowanej ma skomplikowany charakt

-

w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Osoby Zainteresowanej, Inspektor och
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Osob
Osoba Zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Domu lub przesłać go z
Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Dom żądania Oso
Osoba Zainteresowana uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu
W imieniu Domu Inspektor ochrony danych udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożo
Dom nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
Właściwym dla Domu organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochr

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony
.
danych pod adres
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Podstawa prawna:
Rozporządze
nie 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

Środowiskowy Dom Samopomocy

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULE INFORMACYJNE

Dostarczając zgłoszenie rekrutacyjne/dokumenty aplikacyjne osobiście lub elektronicznie na
adres e-mail sdswysoka@poczta.onet.pl do Środowiskowego Domu Samopomocy , 36-061
Wysoka Głogowska 313A zgadzasz się na przetwarzanie przez Środowiskowy Dom
Samopomocy , 36-061 Wysoka Głogowska 313A Twoich danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu rekrutacyjnym (w tym wizerunku jeśli został zamieszczony) w celu prowadzenia
przyszłych rekrutacji. Tym samym będziemy mogli przesyłać Ci oferty pracy właściwe dla
posiadanych przez Ciebie kompetencji i umiejętności.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem:
sdswysoka@poczta.onet.pl
Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy lub w innych
ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy
prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe
(np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś
dostarczając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość
udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych,
żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego
administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu, a także gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do
12 miesięcy.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę,
dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz
dostawcom systemów informatycznych, agencjom pracy tymczasowej (jeżeli podejmiemy
wspólną decyzję o zatrudnieniu za jej pośrednictwem). Dane osobowe będą mogły zostać
udostępnione podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub
uniemożliwić nam reakcję na przesłaną aplikację.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: sdswysoka@poczta.onet.pl,
bądź z IOD pod adresem daneosobowe@glogow-mlp.pl
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