Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Zgodnie z art.13
z

dnia

27

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
kwietnia

2016r

w

sprawie

ochrony

osób

fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 - zwanego RODO, celem
realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot.
przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rakowie.
1. Administrator danych
Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie
dane kontaktowe: ul. Sienieńskiego 19, 26-035 Raków, tel 41 3535201
2. Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – kierownikiem GOPS w Rakowie – można skontaktować się drogą elektroniczną
e-mail: gops51@op.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się telefonicznie (nr tel.: 501-009-779),

drogą

elektroniczną e-mail: iod.gops.rakow@wp.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora ds.
świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy RODO i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
5. Odbiorcy danych.
Administrator danych może udostępnić bądź przekazywać dane podmiotom upoważnionym do uzyskania
informacji na podstawie przepisów prawa pracy.
6. Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres
3 miesięcy od podania informacji o zakończeniu rekrutacji.
7. Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo:
-

dostępu do treści Pani/Pana danych, na podstawie art. 15 RODO,

-

sprostowania danych Pani/Pana, na podstawie art. 16 RODO,

-

usunięcia danych Pani/Pana, na podstawie art. 17 RODO,

-

ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, na podstawie art. 18 RODO,

-

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Źródło pochodzenie danych osobowych
Pani / Pana dane pochodzą z: oferty złożonej na konkurs na stanowisko podinspektora ds. świadczeń
rodzinnych.
9. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Niepodanie
wszystkich wymaganych danych może doprowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.

