Klauzula informacyjna dot. kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu, adres:
Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie. Możecie Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:
- listownie na adres: Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie,
- przez e-mail: opsrzewnie@gmail.com
- telefonicznie: 29-767-30-11.
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iodo@ugrzewnie.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu przeprowadzania procesu rekrutacji na
pracownika, zawarcia i wykonania umowy z wybraną osobą, a następnie przechowywaniu tych
danych w aktach pracowniczych oraz w celu archiwalnym.
4) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie:
a) art. 6 ust.1 lit. C RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie: realizacji przepisów wynikających z ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
zawarciem umowy;
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania
danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania);
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko
pracy, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia zakończenia procesu naboru, a w
przypadku nawiązania współpracy dane osobowe zostaną przechowywane w aktach pracowniczych;
8) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania kopii, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na
wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na
wolne stanowisko pracy;
10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.

