
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych podczas 
rekrutacji do pracy w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie. 
  

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  
Administratorem Twoich danych osobowych jest: 
 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 
ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów 
 

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?  
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz 
skontaktować się: 
  
Bezpośrednio z Administratorem:  
Numer telefonu: 76 8358830 
Adres email: sekretariat@zp.glogow.pl 
 
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  
Jędrzej Bajer 
Numer telefonu: 533 80 70 40 
Adres email: iod@odoplus.pl 
  

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji: 
 

  
CEL PRZETWARZANIA 
 

  
PODSTAWA PRAWNA 
  

Jako twój potencjalny pracodawca musimy od 
ciebie zebrać podstawowe informacje na twój 
temat, które są niezbędne aby prawidłowo proces 
rekrutacji w naszej firmie. Przetwarzamy tylko te 
dane które są wymagane przepisami prawa. 
 

  
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
Art. 221. KP 
 
Dz.U.2018.0.917 t.j. - 
Ustawa z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy 
 
 
 

  

4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie? 
Nie profilujemy osób u nas pracujących 
  



5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe? 
Z uwagi na fakt, iż należymy do sektora finansów publicznych musimy spełniać zarówno 
obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy 
całej placówki. 
 
W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do: 

 podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania  

Dostęp do danych Twoich danych osobowych mogą mieć: 

 uprawnieni pracownicy naszej placówki, 

 

6. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat od dnia złożenia podania. 

 

7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? 
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, 
jednakże jest konieczne w celu należytego wykonania procesu rekrutacji. Niepodanie danych 
spowoduje niemożliwością uczestniczenia w rekrutacji. 
 

8. Jakie są Twoje prawa? 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  

 masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 

 

 
 


