
Klauzula informacyjna dla kandydata aplikującego na stanowisko w MOPSiWR 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L 2016.119.1], 

wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej jest Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 

15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (dalej MOPSiWR) (tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 

657 84 84 (faks). e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl, ePUAP: /MGOPSDT/SkrytkaESP).  

2. Z inspektorem ochrony danych  Panią dr Agatą Janiszewską - Skowron można się 

skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 14 657 83 83 oraz 571 336 500 lub drogą 

elektroniczną email: sekretariat@mopsiwr.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także 

w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są 

dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich 

przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa m. in. informacja o wyniku naboru jest publikowana 

w Biuletynie Informacji Publicznej (udostępnione są imię i nazwisko wybranego kandydata 

oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego).  

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie 

poinformowana/y.  

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane.  

7. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 

do zakończenia procesu rekrutacji (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor 

MOPSiWR ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy 

ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).  

8. Ma Pani/Pan prawo do:  

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

d. prawo do usunięcia danych osobowych;  

e. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu 

pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne.  


