KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE – nabór na
stanowiska pomocnicze i obsługi
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z 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) ( Dz. Urz. UE L 119) zwanym dalej
RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 14, 81-835 Sopot – dalej MOPS;
(numer telefonu: 58 5511710 adres e-mail: mops@mopssopot.pl );
2. W MOPS w Sopocie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych: adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
adres e-mail: iod@mopssopot.pl;, dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie:
https://bip.mopssopot.pl/ zakładka RODO;
3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym przez przepisy (art. 221 Kodeks pracy, ustawa z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane nie wskazane w przepisach,
na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie
Pana/Pani zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w
dowolnym czasie.
4. Ma Pan/Pani prawo do: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2) prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) prawo do wniesienia skargi do Prezes
UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
5. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
6. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych
danych jest dobrowolne.

......................................................................................
(data i czytelny podpis kandydata do pracy )

