KLAUZULA
informacyjna dotycząca przetwarzania 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, zwane dalej także
RODO) wiem, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbiu z siedzibą w ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/1, 62-660 Dąbie
2) W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbiu wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 63 2710152 lub adresem
e-mail: iod.mops@gminadabie.pl
3) Moje dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru
na wolne stanowisko pracy,
4) Podstawą prawną do przetwarzania moich danych osobowych jest ustawa kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917)
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018
r., poz. 217 ze zm.), przepisami wykonawczymi do ustawy.
6) Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy
przepisów prawa.
7) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem.
8) Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych
danych może być podstawą do odrzucenia oferty.
9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu nie przewiduje wykorzystania danych
w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.
9) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli.
Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
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