
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 zwanego ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych   (Dz. U. UE L 119/1) – dalej RODO informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mrągowie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo; 

 

2) kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy: 

 pod numerem telefonu +48 (89) 741 33 07, pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@gops.mragowo.pl   lub pisemnie pod adresem Administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i c 

RODO;  

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

 

5) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji będą 

przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie z kategorią archiwizacji 

po ustaniu podstawowego celu przetwarzania. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób 

podlegają zwrotowi, po zakończeniu procesu rekrutacji;  

 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  

a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do  

ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 

cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

narusza przepisy RODO; 

 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania; 

 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów 

prawa jest wymogiem ustawowym, niezbędnym, aby uczestniczyć w procesie 

rekrutacji. Podanie przez Panią/ Pana innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie 

rekrutacyjnym; 

 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją 

 

 

                        …………………………………… 

                             data i czytelny podpis 
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