
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dtll KANDYDATOW DO PRACY NA STANOWISKU: podinspektor
W MIEJSKIM osRoDKU PoMocYsPoŁEczNEl W ZAWIERCIU

zgodnie z aft. 13 ust' 1 i 2 rozporządzenia Parlamenfu Eulopejskiego i Rady [UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016. w sprawie ochrcny osób fizycznych w zwiĄzlu z p|zet\/vaftaniem danych osobowych i W spnwie
swobodnego przepĘ.wu takich danych oraz uchylenia dyrekty\Ąy 95/46AVE {RoD0), infolmujemy, iż|

1. Administratorem Pani/Pana danych osobo\Ą'],/ch jest Miejski ośrodek Pomocy społecznei w
zawierciu, ul. Piłsudskiego 47, 42.400 Zawiercia, w imieniu któIego działa Dyrektor Miejskiego
ośrodka Pomocy społecznei w zawierciu'

2' Administratol \Ą'yznaczył Inspektora ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i
zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ośrodka Pomocy społecznej'
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień' może Pani/Pan skontaktować się z lnspektorcm ochrony
Danych w Miejskim ośrodku Pomocy społecznei w zawierciu za pomocQ poczty tradyc'1nei (42-400

Zawiercie, ul' PiłŚudskiego 47), adlesu e-mail iodo@mopszawiercie'pl lub telefonicznie 32 67 2213+
(wew 21).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwalzane będq w ce]ach .ekrutacyj.nych:
a. na stanowisko, na które aplikuje kandyda! przez okres niezbędny do plzeprowadzenia procesu

rekrutacji i wyłonienia kandydata, napodstawie Kodeku pracy (art' 6 ust'1 ]it. c RoDo),
awpozostałym zakresie napodstawie zgody kandydata \,q/rażonej plzez wyraźne działanie
potwierdzajace, po]egające na zawarciu rych danych W zgłoszeniu aplikacinym i ich u,J,'słaniu do
administratora (art' 6 ust' 1 ]it' a W zvr'' z art' 4 plt 11 R0D0], do momentu plzyjęcia lub odrzucenia
oferty pracy plzez wybranego kandydata, anastępnie przez 6miesięcy wcelu obrony przed
ewentualnymi roszcf eniamii

b' jeżeli kandydat wyrazi odrębn4, dobrowolną zgodę na przetlvarzanie jego danych osobo\Ąych do
celóW przyszłych rekrutacji przez zarnieszczenie odpowiedniego oświadczenia \ł'' sl,1/oim zgłoszeniu
aplikacyjnym (art'6 ust' 1 lit' a RoDo], IóWnież do celów przyszłych Iekrutacji przez 1rok.
w}Tażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez la/pt,.wu na zgodność zprawem
przetwarzania przed ich co|nięciem'
W tym ce]u prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu opmcę oświadczenia następującej treści|

,,Wyrażam zgodę na p.zetwarzanie plzez Miejski ośrodek Pomocy spotecznej W ZaWierciu moich
danych osobo\Ąych zawaltych 1Ą/ moim z8łoszeniu rekrutacyjnym do pohzeb przyszłych rehutacji
zgodnie z przepisami rczpofz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20|6/679 z 27
kwietnia 2016 r' w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi4zkl z pfzeFyafzaniem danych
osobo\Ąych i w splawie swobodnego przepł}'vv'u takich danych oraz uchy]enia dyrektywy
es146lwE (R0D0J".

4' Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym administratolom. Pani/Pana dane mogą zostać
przekazane innym podmiotom Wyłącznie na podstawie odpowiednich pEepisóW plar'4'/a. Nadto dane
mogq być pŹetwarzane pŹez podmioty zapewniaj4ce administratorowi danych osobowych obsługę
administraciną informatyczną, techniczną lub prawn4'

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzor'4/any jak lównież Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu - stosowanie
do art.22 RODO.

6. Posiada Pani/Pan:
na podstawie alt. 15 RoDo plawo dostępu do danych osobowych [uzyskania od administratora
pof\^r'ierdzenia, czypŹetwarzane sq jej dane osobowe];
na podstawie art' 15 ust.3 R0D0 plawo do uzyskania kopii danych pod]egających przetwalzaniu
(przy czw pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administIatol może nałożyć opłatę
w rozsądnej l"\,ysokości, u,ynikaj4cą z kosztów administracinych);

- na podstawie alt. 16 RoDo prawo do sprostowania danych osobowych [żqdania sprostowania
dotycz4rych jej danych osobowych, które 5ą nieprawidło.i/r'e, ]ub uzupełnienia niekompletnych
danych)j
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na podstawie alt. 17 R0D0 prawo do usunięcia danych osobo\ĄYch, jeŹeli administrator nie ma już
podstawyp.awnej do ich przet\'Valzania lub dane nie sąjuż niezbędne do ce]óW przetwarfania;

' na podstawie art, 18 RoDo plawo żądania od Administratora ograniczenia przetr'4/arzania danych
osobowych z zastrzeżeniem prz}TadkóW o któIych mowa w art' 1B ust' 2 RoDo;

- na podstawie art. 20 R0D0 prawo do pżenoszenia danych, tJ.. otrzymania w usbukfuryzowanym]
powszechnie uż}'wanym formacie nadajqcym się do odcz}tu maszJmowego danych osobowych
Pani/Pana doqyczących, które dostarczone zostaly administlatoIowi, oraz ż'4d,ania pfzesłania tych
danych innemu administratolowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody;
na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
lV prawnie uzasadnionych celach administlatola, z przyczyn związanych zjejszczególnq sytuacją;

- pra\'lr'o do cofnięcia zgody na plzetwarzaDie danych osobowych, w przypadkach, w których
przetwaEanie odb},'\'r'a się na podstawie przesłanki r^.ymienionej w art. 6 ust' 1 lit' a RoDo

[w każdym momencie i bez podawania przyczwy' Iecz przet\lvarzanie danych osobolĄYch dokonane
przed cofnięciem zgody nadal pofostanie zgodne z prawem' cofnięcie zgody spowoduje
zaprzestanie pIfetwarzania plzez administatola danych osobowych wce]u, wktórym Zgoda ta
fostała l'yrażona];
prawo do wniesienia skargi do Plezesa Urzędu 0chrony Danych 0sobo\'ych, gdy uzna Pan|fPan, ż,e
plfetwarzanie danych osobo]'ych Pani/Pana doryczących narusza pIzepisy RoDo'

Aby skorzystać z $yżej wymienionych praw osoba, której dane dotyczą, por'a/inna skontaktować się,
wykorzystujqc podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorystać'
Pozyskane dokumenq/ kandydató\^' niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazane
protokole naboru będą przechowy'wane przez okles 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w}.niku naboru'
NieodebIane dokumenty aplikacyjne po WW. okresie będq komisyjnie zniszczone'
Pozyskane dokumenty kandydatów, które wplocesie rekrutacji zakwalifiko\'r'ały się do dalszego etapu i
fostały umieszczone w protokole, będą przechow1'wane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania
stosunku pracy z osoba \Ąyłonion4 w drodze naboru. Po ww' okresie nieodebrane osobiście dokumenq/
ap1ikacyjnebędą komisyjniezniszczone'
Ak|y prawne pEywołane W k]auzuli| a '221 ustawy z dnia 26 czefwca 1974r - Kodeks pmcy;
art, 11 i n' usta\Ąy z dnia 21 listopada 200B r' o pracownikach samolzQdorĄych.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY
WMIElsKIM ośRoDKU PoMocY sPoŁEczNE| W ZAWIERcIU

wyruzam zTod.ę na przetwarzanie pruez Miejski ośrodek Pomocy społecznej w zawierciu moich danych
osobo\Ą.ych zawaltych W dostalczonych przeze mnie dokumentach ap]ikacinych d]a pohzeb niezbędnych w
procesie reklutacji na stanowisko podinspektor w Miejskim ośIodku Pomocy społecznej w zawielciu -

obejmującychdanenie.iĄTmienionewart'221s1i3usta.iĄyzdnia26czer. 'r 'ca7974f'-Kodekspracy-zgodnie
z przepisami alt.221a ustau'y z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks placy, Iozporzqdzenia Pallamenfu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r' W sprawie ochrony osób fizycznych w zwiĄzktl z
przet\,varzaniem danych osobowych i u/ sprawie swobodnego przeptlnvu takich danych oraz uchylenia
dyrckt/.V{y 95/46/wE (R0D0J oraz ustaby z dnia 21 listopada 2008 I' o placownikach samorządortych.

podpis kąndydatą


