
Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” z siedzibą pod adresem 04 – 814 Warszawa,  

ul. Bachusa 7 zatrudni osobę na stanowisko pracownik socjalny  

Wymagania  
 
- wykształcenie kierunkowe;  
- pełna zdolność do czynności prawnych; 
- umiejętność pracy w zespole; 
- nienaganna postawa etyczna; 
 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w formie elektronicznej (c.v oraz 
podpisanej klauzuli informacyjnej) na adres: sekretariat@dpsnabachusa.pl  
 
Prosimy o zawarcie w cv klauzuli o treści: 
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez DPS „Na Bachusa” dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownika 
socjalnego. 
Zostałem(łam) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 
poprawiania, możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o 
wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@dpsnabachusa.pl. Mam świadomość, że wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody 
przed jej wycofaniem.” 

Tutejsza jednostka zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” 

2. W Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  
w przypadku pytań może Pan/Pani skontaktować się z nim za pomocą adresu email: 
iod@dpsnabachusa.pl 

3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,  
w związku z naborem na stanowisko pracownika socjalnego 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby zajmujące się rekrutacją upoważnione przez 
Administratora. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Odrzucone oferty zostaną 
komisyjnie zniszczone. 

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące 
uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Wniesienie żądania usunięcia Pana/Pani danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 
procesie rekrutacji prowadzonej przez Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”. 

9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
tej zgody przed jej wycofaniem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Domu Pomocy 
Społecznej Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11.W stosunku do Pana/Pani danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane 
nie będą profilowane. 

 

 

……………………………….. 

Data i podpis kandydata 
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