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KLAUZULE W PROCESIE REKRUTACJI
1. Klauzula dla kandydatów do pracy ( rekrutacja)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej:
RODO) oraz przepisami Dekretu ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku informujemy, iż:
1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ z siedzibą w Opolu ( 45-010 Opole)
przy ulicy Szpitalnej 5A, posiadający numer NIP: 7541392245, numer REGON: 040005354.
Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Arkadiusza Krawczuka. Wszelkie informacje prosimy
kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: caritas_centrala@op.onet.pl. lub listownie na adres
administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów
Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2
Dekretu KEP.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez
Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 7 ust.
1 pkt 1 Dekretu KEP.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w oparciu o
przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 7 ust. 1 pkt 6
Dekretu KEP.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane portalom rekrutacyjnym, hostingodawcy poczty e-mail, Poczcie Polskiej
S.A. oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub upływu roszczeń. W przypadku
wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej
niż 6 miesięcy.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie
rekrutacji.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Informuję także, że
zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego
6, 01-015 Warszawa.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane
decyzje.
2.Pierwsza warstwa klauzuli informacyjnej dla procesu rekrutacji
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ z siedzibą w Opolu ( 45-010 Opole) przy ulicy
Szpitalnej 5A, posiadający numer NIP: 7541392245, numer REGON: 040005354. Pani/Pana dane zbierane są w celu rekrutacji
oraz w razie wyrażenia zgody w celu przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo
do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, odwołania
zgody, wyrażenia sprzeciwu.
3. Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w
przyszłych procesach rekrutacji przez: CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ z siedzibą w Opolu ( 45-010 Opole) przy ulicy Szpitalnej 5A,
posiadający numer NIP: 7541392245, numer REGON: 040005354, jako administratora moich danych osobowych przez okres 6
miesięcy. Administrator powiadomił mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać w każdym momencie poprzez zgłoszenie
oświadczenia na adres: caritas_centrala@op.onet.pl lub listownie na adres administratora.
DOKUMENT WEWNĘTRZNY – wersja 2 z dnia 30.06.2022
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody kierownictwa Caritas Diecezji Opolskiej jest zabronione.
Dokument zarządzany w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu zawsze sprawdzić jego aktualność.
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