
Załącznik nr 2, do ogłoszenia o naborze 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla kandydatów do pracy 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kluczborku 

ul. Zamkowa 6 (dalej: Administrator) 

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork 

b) poprzez e-mail sekretariat@ops.kluczbork.pl 

c) telefonicznie: (77) 418-52-81 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować również                       

z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych: 

a) pod adresem e-mail:  i n s p e k t o r @ k a n c e l a r i a - o d o . p l  

b) listownie: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork 

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu w celu rekrutacji do pracy w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kluczborku. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO i art. 

22
1
 Kodeks Pracy, (podejmowanie działań przed zawarciem umowy o pracę). 

 

Zgodnie z art. 22
1
 Kodeksu Pracy zakres danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji 

obejmuje: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym organom. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych 

poza teren Polski.  

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko przez 

okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Przysługuje Państwu: 

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

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy  

publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale zgodnie z Kodeksem Pracy jest warunkiem udziału w rekrutacji.  

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

 
 
          
         ………………………………. 

                  data i czytelny podpis 

 


