
           

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi moich 

danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb 

niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem 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, zwanym dalej RODO. 

  

 W przypadku zatrudnienia wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Świadczeń 

Socjalnych w Łodzi moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,             

a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy          

o pracę, zgodnie z RODO. 

 

       Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, że: 

 

- administratorem danych osobowych jest Centrum Świadczeń Socjalnych  w Łodzi,               

91-304 Łódź, ul. Urzędnicza 45,  

- z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: pod numerami tel. +48 600-499-

192, +48 602-151-170, adresem e-mail: iod@css.uml.lodz.pl lub pisemnie na adres 

Centrum, 

- podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, w szczególności           

art. 22
1
 Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków 

formalnych lub braku możliwości zawarcia umowy o pracę, 

- dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy         

o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO. W razie takiej 

konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom powiązanym z Centrum Świadczeń 

Socjalnych w Łodzi, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, podmiotom 

organizującym szkolenia dla Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi lub innym 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  

- posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

oraz skorzystania z innych praw zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, 

- mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, 

- dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania, 

- dane osobowe będą przechowywane: 

 w przypadku kandydatów do pracy - przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia 

naboru, 



 w przypadku zatrudnienia - przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu 

określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

          

      

 

 

 

......................................................................... 
                                       (data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

Prosimy o złożenie oświadczenia o treści jak niżej w sprawie zgody lub braku zgody na 

ewentualny kontakt w dodatkowych rekrutacjach do pracy odpowiadających kwalifikacjom 

kandydata prowadzonych przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi. 

 

 

 

Wyrażam zgodę 
* 

/ Nie wyrażam zgody
*
 na przetwarzanie danych osobowych przez okres 

najbliższych 6 miesięcy w celu ewentualnych kontaktów w sprawie zatrudnienia przez Centrum 

Świadczeń Socjalnych w Łodzi. 

 

 

 

......................................................................... 
                                       (data i czytelny podpis) 

 

 
* 
- niepotrzebne skreślić 


