
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

DLA KANDYDATA DO PRACY W PROCESIE REKRUTACYJNYM 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej z siedzibą w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4;  

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Szczecinku: MOPS ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, adres e-mail: 

inspektorochronydanych@mops.szczecinek.pl, numer tel. 94 37 280 36; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c  oraz art. 

9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i prowadzeniem 

rekrutacji na świadczenie usługi dozoru oraz drobnych konserwacji, remontów 

i napraw w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz Pani/Pana zgody. 

4) Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą 

przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wskazany 

w przepisach prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku.  

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;  

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych); 

7) podanie danych osobowych wskazanych w przepisach, o których mowa w ust. 3 jest 

wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

8) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednak 

uniemożliwi realizację niniejszej umowy, 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają 

profilowaniu. 

 

                       Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                   w Szczecinku 

 

             /-/ Marta Niewczas 
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