
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy oraz współpracy  

na podstawie umów cywilnoprawnych  
w Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” w Warszawie 

 

W związku z ubieganiem się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz umów 

cywilnoprawnych w Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” informujemy, iż: 

 

Administrator danych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”  

w Warszawie (03-977), przy ul. Arabskiej 3, wpisany do rejestru domów pomocy społecznej 

województwa mazowieckiego pod poz. 85, o numerze NIP: 1130695716 oraz numerze 

REGON: 006377154 (dalej jako: „Administrator”). 

2. Kontakt z Administratorem: 

1) adres: Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”, ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa  

2) e-mail: sekretariat@dpsmatysiaki.waw.pl 

3) telefon: 22 617 48 88. 

3. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych: 

1) adres: Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”, ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa 

2) e-mail: rodo@jamano.pl. 

Przetwarzanie danych osobowych mieszkańców 

4. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celach: 

1) realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z prowadzeniem naboru  

i wynikających w szczególności z Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - "obowiązek prawny" 

(dotyczy pracowników), 

2) potwierdzenia statusu osoby z niepełnosprawnością, w razie chęci skorzystania  

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (art. 9 ust. 2 lit. b RODO) - „wypełnienie obowiązków 

w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej”, 

3) potwierdzenia, czy osoba, planująca zawarcie umowy o pracę na stanowisku 

urzędniczym lub kierowniczym stanowisku  urzędniczym, nie była skazana 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 10 RODO w związku z art. 6 ust. 

3-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) 

4) realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji 

wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

- "obowiązek prawny” (dotyczy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych), 

5) prowadzenia naboru z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia 

umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie 

przekazanych przez uczestnika naboru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO) - „zgoda”. 

5. Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są: 

1) imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane 

kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym 

stanowisku, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu 

dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę), 

2) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, 

numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku 

bankowego (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej). 

6. Osoba, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązana do złożenia kopii 

dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

7. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w naborze. Odmowa 

przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w naborze. 

8. Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania  

w rozumieniu art. 22 RODO. 



 

Kategorie odbiorców danych 

9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy 

przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: 

podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom 

przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom 

świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom 

notarialnym lub prawnym). 

 

Okres przechowywania danych osobowych 

10. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej 

celów. 

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

1) okres prowadzenia naboru, 

2) okres do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 
 

Wycofanie zgody 

11. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają 

Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one 

usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych  

w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.  

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

12. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację  

o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one 

nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO. 

13. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania 

danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

14. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

prawa. 
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