
Klauzula informacyjna

dla kandydatów ubiegających się o udział w projekcie pn. 

”Kompleksowe usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących
wsparcia w powiecie gliwickim”

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że: 

Administratorem  przekazanych  danych  osobowych  jest  Ośrodek  pw.  św.  Józefa
w Gliwicach zwany dalej: „Administratorem”. Możne się Pani/Pan skontaktować pisząc na
adres: ul. Zygmunta Starego 19; 44-100 Gliwice lub telefonując pod numer: +48 32 231 47
75.  Administrator  powołał  inspektora  ochrony danych  z  którym  można  skontaktować  się
pisząc na adres mailowy: iod@itmedo.pl lub telefonując pod numer: +48 881 393 082

1. Pani / Pana dane przetwarzane są w procesie rekrutacji do uczestniczenia w projekcie 
„Kompleksowe Usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących 
wsparcia w powiecie gliwickim”

2. Podanie danych osobowych w tym danych o wykształceniu, statusie na rynku pracy, 
danych o stanie zdrowia (niepełnosprawność) jest dobrowolne aczkolwiek ich nie 
podanie uniemożliwi przeprowadzenia rekrutacji.

3. Pani  /  Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  w  zakresie  związanym
z  realizacją  powyższych  celów.  Nie  udostępniamy  Pani  /  Pana  danych  innym
odbiorcom  oprócz  podmiotów  upoważnionych  na  podstawie  przepisów  prawa
i beneficjenta projektu.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych. 

5. Pani / Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
realizacji usługi w projekcie oraz po jej zakończeniu zgodnie z przepisem prawa.

6. Posiada  Pani  /  Pan  prawo  żądać  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych,
ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ograniczenia ich przetwarzania. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora
przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

                                                                                                                  

                                                                             Zapoznałam/em się z treścią klauzuli

Wyrażam  zgodę*  /  nie  wyrażam  zgody* na  przetwarzanie  danych  osobowych
do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  roku
o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2018,  poz.  1000)  oraz  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 (RODO).

* - niewłaściwe skreślić
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