
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 

w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 9. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

iodo@mopskrasnystaw.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru na stanowisko główny księgowy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) w związku z art. 221 Kodeksu pracy. 

5.  Udostępnione dane nie będą podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim.  

6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu 

ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, 

nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru. 

8. Przysługuje Pani /Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez te osobę oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób 

zautomatyzowany. 

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 860 70 86, jeżeli w pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy o pracownikach 

samorządowych i Kodeksu Pracy. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest do podania danych 

osobowych określonych w/w przepisami. W przypadku nie podania danych lub podania danych 

niekompletnych oferta nie będzie rozpatrywana. 

13. Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej 

oraz sposobu postepowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalną w przypadku trwałego 

zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki 

organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz akty niższego rzędu wydane na 

jego podstawie. 

 

 

 

Krasnystaw, dnia ……………………….r.              Przyjęłam/em do wiadomości …………………………………………………………………… 

      /czytelny podpis/ 

mailto:iodo@mopskrasnystaw.pl

