
INFORMACJA DOTYCZĄCA 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), zwanego dalej „RODO”, informuję że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, z siedzibą: ul. Wyzwolenia 7, 

38-700 Ustrzyki Dolne; 

2) zgodnie z art. 37 RODO dane kontaktowe inspektora danych osobowych w Miejsko – 

Gminnym w Ustrzykach Dolnych znajdują się na stronie Ośrodka – 

www/mgopsud.naszops.pl; 

3) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c w/w rozporządzenia Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 

będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, wypełnienia obowiązków 

wynikających z Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych; 

4) odbiorcą danych osobowych mogą zostać między innymi: ZUS, Urząd skarbowy, lekarz 

medycyny pracy, służby BHP spoza zakładu pracy, podmioty wykonujące usługi 

niszczenia i archiwizacji dokumentacji; 

5) w przypadku zmiany celu (np. przyszłe rekrutacje) lub podania innych danych 

osobowych niż wymienione w Kodeksie pracy, ustawie o pracownikach 

samorządowych i innych przepisach prawa, podstawą do przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda na przetwarzanie; 

6) dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. 

Po tym czasie dane będą przechowywane w formie archiwalnej przez okres 5 lat, 

zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Jeżeli rekrutacja 

zakończy się przyjęciem Pani/Pana do pracy dane przechowywane będą przez okres 

przewidziany w przepisach prawa.  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w każdym momencie; 

8) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejsko – 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych Pani/Pana danych 

osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

9) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały 

zebrane; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 

…………………………………… 

(data i podpis kandydata)
 


