Klauzula Informacyjna dla celu prowadzenia rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ogólnego 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) informuję, iż:

1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wadowicka 49, 34-100 Tomice
Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego.

3.

Podstawa prawna:

•
•
•
•
4.
5.

na podstawie przepisów Kodeksu Pracy;
na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Inspektor Ochrony Danych e- mail: iod.gmina@tomice.pl.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępnione

•
•
6.
7.

N podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.
sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dokumentacja osób biorących udział w rekrutacji, a nie zatrudnionych jest przechowywana przez okres trwania procesu
rekrutacyjnego i po tym czasie niszczona.

8.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli przepisy prawa na to
pozwalają), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym
ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w GOPS w Tomice.

10.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

11.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pana/Pani zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje
będących wynikiem profilowania.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej:

…..….…………………………..
( data i podpis)

