Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO” administratorem Pani/Pana
danych osobowych przetwarzanych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 11-034 Stawiguda ul.
Olsztyńska 10, adres mail: gops@stawiguda.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w postępowaniu konkursowym mającym na celu
wyłonienie kandydata na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Stawigudzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i b RODO
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych w powyższym celu.

………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………..
(podpis osoby kandydującej)

Informuję, iż:
1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności dotyczy to członków komisji konkursowej;
2) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani do państw
trzecich.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w instrukcji
kancelaryjnej, w jednolitym wykazie akt oraz w instrukcji archiwalnej obowiązującej w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej oraz stosownie do wymogów obowiązującego prawa.
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;
6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 1 ustawy z
dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w zw. z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych oraz art. 122 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. Jest
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Stawigudzie
7) administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
8) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, adres e-mail: iod@stawiguda.pl

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie
zrozumiała.
……………………………….
(miejscowość, data)

……………………………….
(podpis osoby kandydującej)

