
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie
z Rozporządzeniem 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),  publ.  Dz.  Urz.  UE  L  Nr  119,  s.  1  oraz  ustawą  z  dnia  21  listopada  2008r.  o
pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282) 

………………………………..

(data, podpis)

Klauzula informacyjna RODO - dla potrzeb rekrutacji

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kierownik Gminnego Ośrodeka Pomocy
Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach, Trąbki 340, 32-020 Wieliczka.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach
z siedzibą w Trąbkach, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych osobowych, z którym
można skontaktować się poprzez: adres e-mail gops.infor@gmail.com

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) obowiązek  prawny  ciążący  na  Administratorze  -  w  zakresie  danych  osobowych
przetwarzanych na podstawie art.  22 (1) Kodeksu Pracy w związku z art.6 ust.  1  lit.  c
RODO)
b) uzasadniony interes Administratora -  w zakresie danych zebranych podczas procesu
rekrutacji  oraz  związanych  z  tym  wyników  testów  kwalifikacyjnych.  Administrator  ma
uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych
osobowych i dane te nie będą przekazywane do innych organizacji.

5. Pani  /  Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  (tj.  państwa
nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej 

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane na potrzeby rekrutacji na stanowisko pracy na
jakie Pan/Pani aplikował/a oraz przyszłych rekrutacji lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Pani
zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody jednak nie dłużej niż 3 lata.

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z
prawem  przetwarzania  (jeżeli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody),  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora . Organem właściwym dla ww.
skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie  przez Panią/Pana jest  dobrowolne ale  nie  podanie  danych określonych Kodeksem
Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
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