
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W PROCESIE REKRUTACJI 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO).  
 
Każdy kandydat przystępujący do rekrutacji podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania 
wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji.  
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 
za pośrednictwem adresu e-mail: sylwia@mops.skarkam.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu 
rekrutacji na stanowisko …………………………………….. 

4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz Pani/Pana zgody na 
przetwarzanie danych osobowych).  

5) Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, 
pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie.  

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19  

7) Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji 
na stanowisko ………………………………. 

8) Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
9) 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 na ich przetwarzanie 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie 
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia 
w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sylwia@mops.skarkam.pl  

10) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO.  

11) Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.  

 

…………………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 
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