
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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-
RODO) informuję, iż:

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
reprezentowany przez Dyrektora,  adres siedziby ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin; tel.: (32) 296
21 31, strona internetowa: https://www.mops.bedzin.pl/, adres e-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl.

2. MOPS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@mops.bedzin.pl lub przesyłając korespondencję na adres MOPS z dopiskiem „IOD”.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbęd-

nym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów art. 211 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 roku - Kodeks pracy lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podanie danych jest niezbędne do zawar-
cia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W pozostałym zakresie na pod-
stawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest dobrowolnej zgody osoby, której dane
dotyczą.

5. Podanie danych osobowych wynikających z ww. przepisów prawa jest obligatoryjne. Konsekwencją
niepodania  danych jest  brak możliwości  uczestniczenia  w rekrutacji.  W przypadku przetwarzania
danych na podstawie wyrażonej zgody podanie danych jest dobrowolne.

6. Dostęp do danych będą posiadały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych oraz
podmioty wnioskujące na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia  ich  przetwarzania,  prawo  do  przeniesienia  danych;  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, do cofnięcia zgody na podanie danych dobrowolnych oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się
z naruszeniem przepisów prawa.

8. Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane:
a) do czasu zakończenia niniejszej rekrutacji;
b) a w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy

oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji 
związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych – 50 lat.

9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. 
poza obszar Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.


