KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydatów do pracy na stanowisko Główny Księgowy
na podstawie umowy o pracę w związku z pozyskiwaniem danych
osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm./ informuję, iż:
Tożsamość i dane kontaktowe
Administratora

Administratorem Pani/Pana
danych
osobowych jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Starczy ,ul Szkolna 1, 42-261 Starcza ,tel.343140508,
e-mail:gopsstar@wp.pl

Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony
może się Pani / Pan skontaktować poprzez :

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

Odbiorcy danych

Okres przechowywania
danych

Pani/Pana prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Informacja o zamiarze
przekazywania danych
osobowych do państwa
trzeciego lub orgfanizacji
międzynarodowej
Informacja
o dowolności lub obowiązku
podania danych
Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji w tym
o profilowaniu



danych

/IOD/, z którym

adres e-mail: zkido@onet.pl

 pisemnie pod adresem Starcza ul. Szkolna 1, 42-261 Starcza.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych
oraz
korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych na
stanowisko, na które aplikuje kandydat, na podstawie Kodeksu pracy
(art.6 ust.1 lit.b i lit.c RODO), a w pozostałym zakresie ma podstawie zgody
kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na
zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do
Administratora (art.6 ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a w zw. z art.4 pkt 11
RODO),
Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom
przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia
określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia lub
odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6
miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Niezgłoszenie
zarzutów po tym terminie powoduje, że dane zostaną usunięte.
1)
Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
2)
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3)
Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych /UODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w wyżej
określonym celu. W przypadku niepodania danych lub cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana
kandydatury.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

