Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby
rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (określane jako
„RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rypinie, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, Tel. 54 280-97-06, e-mail: gops@rypin.pl.
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Rypinie: e-mail: iod@lesny.com.pl, tel. 61 424 40 33, Pan Oskar Manowiecki.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę prawną stanowią
przepisy prawa pracy, w szczególności art. 22¹ Kodeksu Pracy. W zakresie przekraczającym przez
wymagane przepisy, będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty określone w przepisach prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo
przenoszenia
danych
–
w
przypadkach
i
na
zasadach
określonych
w przepisach RODO. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna,
że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pani/Pana innych danych
jest dobrowolne.
10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym
profilowaniu.

Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie,
ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie:
……………………………………...………………………………………………………………………………
[zakres przetwarzanych danych powinien być zdefiniowany np. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
mail itd.], w celu rekrutacji specjalistów na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

