
 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie 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 (Dz. U. UE. L. 

z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany 

przez Kierownika, ul. Wojska Polskiego 20, 05-310 Kałuszyn, tel. 25 75 75 147, e-mail: 

ops@opskaluszyn.pl . 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@opskaluszyn.pl        

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy ds. finansowo-administracyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Kałuszynie. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem postepowania rekrutacyjnego, 

a konsekwencją ich nie podania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracy ds. 

finansowo-administracyjnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają 

profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych 

odbiorców danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia 

zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy - dokumenty wybranego i zatrudnionego 

kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych, pozostałe dokumenty nieodebrane 

przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku 

naboru, zostaną komisyjnie zniszczone. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 

 

Potwierdzam, że z powyższym zapoznałam/em się 

 ……………………………..  

podpis 
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