Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na stanowisko
Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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
dyrektyw 95/46/WE (zwanego dalej "RODO") informuję, że :
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zawadzkiem, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie, tel. 774622095, email
sekretariat@ops.zawadzkie.pl, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej.
2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem
email a.mason@ops.zawadzkie.pl. tel. 774622095 wew.22
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb procesu rekrutacyjnego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz współpracujące w procesie
rekrutacji (po podstawie umów powierzenia przetwarzania danych)
5. Osoby, których dane dotyczą w każdej chwili mogą wnieść skargę do organu nadzorczego
tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.
7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane : prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofania zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8. Dane przetwarzane będą w sposób tradycyjny i zautomatyzowany (w systemie
informatycznym).
9. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na
przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w
której Państwo biorą udział.

