Załącznik nr 3

INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W TRAKCIE PROCESU REKRUTACYJNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję
Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w
MOPS w Człuchowie, jest Dyrektor – Ewa Osinska.
2. Inspektorem Ochrony Danych
jest Pan
Jacek Janusz, tel.
605966439, email: jacek.janusz@wp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania
procesu rekrutacji na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie
osoby, przed zawarciem umowy), art. 6 pkt 1 lit. a RODO (zgoda
osoby).
4. Odbiorcami
Pani/Pana
danych
osobowych
będą
osoby
odpowiedzialne za proces rekrutacji.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie
określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,
ich zakres jest wymogiem ustawowym i reguluje go Kodeks Pracy
oraz ustawa o pracownikach samorządowych. Jest Pan/Pani
zobowiązana do podania danych w wymaganym zakresie, a
konsekwencją ich niepodania będzie brak rozpatrzenia
dokumentów rekrutacyjnych. Podanie danych w zakresie

przekraczającym regulacje KP jest dobrowolne i wymaga zgodny
na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy.
10. Pani/Pana
dane
będą
przetwarzane
w
sposób
nie
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

…………………………
(miejscowość, data)
osoby informowanej )

………..………………
(podpis

