
                                                                         

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Informuję, że 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, że:  

 Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą 
w przy ul. Głównej 132, 58-312 Stare Bogaczowice kierowany przez Kierownika, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach powołał Inspektora ochrony danych , 
kontakt do Inspektora ochrony danych, tel. 74-8452730, e-mail kontakt@gops-starebogaczowice.com.pl, 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b 
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 

 Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu naboru na wolne stanowisko w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, a w przypadku zatrudnienia w celu 
realizacji umowy o pracę, 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza 
wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru na 
wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach (zgodnie z 
Kodeksem pracy i ustawą o pracownikach samorządowych), 

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, 

 Dane udostępnione przez panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane 
muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy o pracę, 

 Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 Dane osobowe będą przechowywane w okresie 14 dni w przypadku nieprzyjęcia kandydata do 
pracy.                                                                        

mailto:bkontakt@gops-starebogaczowice.com.pl

