
                                     KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

                    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 
(Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) dalej zwane RODO informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                         
w Dynowie, 36-065 Dynów ul. Rynek 2 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@mopsdynow.com.pl 

3. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
rekrutacji/przyszłych rekrutacji, Państwa dane osobowe przetwarzane będą (w zależności od 
wyrażonej zgody) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, i lit. c RODO. 

Oznacza to, że na potrzeby prowadzonej rekrutacji MOPS w Dynowie jest uprawniony do 
przetwarzania Państwa danych osobowych także na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.), zgodnie z którym pracodawca ma prawo żądać od 
osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: (1) imię (imiona)                   
i nazwisko; (2) imiona rodziców; (3) datę urodzenia; (4) miejsce zamieszkania (adres do 
korespondencji); (5) wykształcenie; (6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak, niż przez               
1 rok. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.    

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu.  


