
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO – 

dla kandydatów na pracownika

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Ozorkowie, ul. Stypułkowskiego 1 95-035 Ozorków, zwany dalej Administratorem. 

2. Kontakt  z  Inspektorem  Danych  Osobowych:  mail:  iod@mopsozorkow.pl lub  listownie  na
adres: 95-035 Ozorków, ul. Stypułkowskiego 1.

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  prowadzenie procesu rekrutacji na
wolne stanowisko oraz przechowywanie złożonych dokumentów w celu przyszłych rekrutacji –
w przypadku zgody kandydata

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) oraz art.
6. ust. 1 lit. a. RODO – w przypadku działań wymagających zgody rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27.4.2016  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)
(tj.  wypełnienia  obowiązku  prawnego,  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie
publicznym lub sprawowania władzy publicznej) i art. 22 Kodeksu Pracy

5. Odbiorcami  Pani/Pana danych mogą być podmiotom i  instytucjom upoważnionym z mocy
prawa. Dokumenty rekrutacyjne przetwarzane są wewnętrznie i  nie podlegają przekazaniu
innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W  przypadku  dokumentów  złożonych  poza  procesem  rekrutacji  i  przetwarzanych
na podstawie zgody, dokumenty takie przechowywane są przez okres 1 roku.

7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz  ich  sprostowania
i  uzupełnienia  niekompletnych  danych,  w  przypadku  ustania  celu,  dla  którego  były
przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadku zgody -
cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  –  jeśli  została  udzielona  (cofnięcie
zgody  nie  powoduje  skutków  prawnych  dla  już  wykonanych  na  podstawie  tej  zgody
czynności).

8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  [tj.:  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2].

9. Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej,  a  także  nie  będą  podlegały  personalizacji  ani  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
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