
WSPÓŁADMINISTRATORZY - Obowiązek informacyjny – rekrutacja

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  
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) – zwanym RODO, pragniemy
Pani/Pana poinformować, iż:

Wspóladministratorem Pani/Pana Danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole „PROMYKI”, Os. Jana III Sobieskiego 116, 60 – 688 Poznań, tel: 61 821 40 57, e-mail: 
promyki@caritaspoznan.pl

Wspóladministratorem Pani/Pana Danych osobowych jest:
Caritas Poznańska z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań, adres e-mail: sekretariat@caritaspoznan.pl, tel. 
61 835 68 95. 

Inspektorem ochrony danych osobowych w obu przypadkach jest Pan Cezary Sadowski, z którym można się skontaktować przy
pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl. 

Współadministratorzy  ustalają,  że  w  celu  skorzystania  z  praw  wynikających  z  RODO  tj.  m.  in.:  wglądu,  przeniesienia,
sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i
przenoszenia  danych  (jeżeli  będzie  to  możliwe)  oraz  uzyskania  informacji  na  temat  wszelkich  spraw  związanych  z
przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z: 
Niepubliczne Przedszkole „PROMYKI”, Os. Jana III Sobieskiego 116, 60 – 688 Poznań, tel: 61 821 40 57, e-mail: 
promyki@caritaspoznan.pl

lub powołanym inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie  wskazanym w przepisach prawa pracy będą  przetwarzane w celu  przeprowadzenia
obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na
ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom Grupy Caritas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz podmiotom udzielającym mu
wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe
będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu cofnięcia
przez Panią/Pana zgody. 
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie 
jednego z Współadministratorów.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Dodatkowe zgody, jeśli dotyczy:
 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych
przez podmioty z Grupy Caritas przez okres najbliższych 12 miesięcy. 
 
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez 
podmioty z Grupy Caritas - wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 
ust. 1 RODO.
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WSPÓŁADMINISTRATORZY - Obowiązek informacyjny –przy podpisaniu umowy

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  
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) – zwanym RODO, pragniemy
Pani/Pana poinformować, iż:

Wspóladministratorem Pani/Pana Danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole „PROMYKI”, Os. Jana III Sobieskiego 116, 60 – 688 Poznań, tel: 61 821 40 57, e-mail: 
promyki@caritaspoznan.pl

Wspóladministratorem Pani/Pana Danych osobowych jest:
Caritas Poznańska z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań, adres e-mail: sekretariat@caritaspoznan.pl, tel. 
61 835 68 95. 

Inspektorem ochrony danych osobowych w obu przypadkach jest Pan Cezary Sadowski, z którym można się skontaktować przy
pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl. 

Współadministratorzy  ustalają,  że  w  celu  skorzystania  z  praw  wynikających  z  RODO  tj.  m.  in.:  wglądu,  przeniesienia,
sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i
przenoszenia  danych  (jeżeli  będzie  to  możliwe)  oraz  uzyskania  informacji  na  temat  wszelkich  spraw  związanych  z
przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z: 
Niepubliczne Przedszkole „PROMYKI”, Os. Jana III Sobieskiego 116, 60 – 688 Poznań, tel: 61 821 40 57, e-mail: 
promyki@caritaspoznan.pl

lub powołanym inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b oraz c. RODO, w celach
administracyjnych podmiotom Grupy Caritas oraz w szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie
zakładu) podstawą prawną jest uzasadniony interes współadministratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem
Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Pani/Pana danych osobowych mogą być ujawnione:
 Osobom upoważnionym przez współadministratorów danych osobowych.
 Właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów

powszechnie obowiązującego prawa.
 Firmom świadczącym usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym

usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi
medycznej, serwisu urządzeń.

 Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla współadministratorów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym
czasie przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jednak nie dłużej niż jest to
niezbędne. 

W  przypadku,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody  osoby  na  przetwarzanie  danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 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.

Jeśli  dopatrzy  się  Pani/Pan  naruszeń  z  naszej  strony,  co  do  bezpieczeństwa  przetwarzania  danych  osobowych,  istnieje
możliwość  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego.  Aktualny  adres  organu  nadzorczego  to:  Urząd  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

Współadministratorzy nie profilują danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się
inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu
mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG. 
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