KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r 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), zwanym dalej RODO informuję:
1. Obowiązki Administratora danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Legnickim Polu wykonuje Dyrektor. Siedziba Administratora
danych osobowych: Plac H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole
2. Inspektorem ochrony danych jest Sylwia Zgierska, e-mail: ido@onet.pl
3. Dane osobowe zbierane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego, realizacji zadań
ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów

realizowanych

przez

Administratora

ochrony

danych

osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania:
◦ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy,
◦ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
◦ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny,
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3 Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
•

organy administracji publicznej,

•

Policja, Prokuratura, sądy, komornicy sądowi,

•

inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych, w uzasadnionych
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub
stosownych upoważnień.

5. W związku z przetwarzaniem przez GOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
•

dostępu do treści danych, z zastrzeżeniem że udostępniane dane nie mogą ujawniać
informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których
zachowania zobowiązana jest GOPS,

•

sprostowania danych,

•

usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych
przypadkach, w których GOPS przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
dane mogą być usunięte po zakończeniu procesu archiwizacji,

•

ograniczenia przetwarzania danych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to
przypadków, w których GOPS posiada uprawnienia do przetwarzania danych na
podstawie przepisów prawa,

•

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych
odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

ZGODA
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz
przyszłej rekrutacji prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Legnickim Polu, Pl. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem/am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.

…............................................
(data i podpis kandydata)

