
 

Informacja  dotycząca  przetwarzania danych osobowych 

kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)  

– zwanego dalej: RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Cekcynie z siedzibą w Cekcynie (89-511) przy ul. Szkolnej 2, adres e-mail: gops@cekcyn.pl, numer 

telefonu: 52-334-7-554, zwany dalej: "Administratorem". 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Dantych Osobowych,  z  którym  możesz  się  skontaktować  

w  sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  pod  e-mailem:  iod.gops@cekcyn.pl;  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia  procesu  rekrutacji na stanowisko, 

którego dotyczy oferta pracy. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowym w zakresie: 

a) imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez osobę 

ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu 

dotychczasowego zatrudnienia - stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z art. 221 § 1 ustawy z dnia 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej; 

b) podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,  

a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli podane 

dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 

konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, 

którego dotyczy oferta pracy z wyjątkiem dokumentów aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony  

w procesie rekrutacji zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres wynikający 

z realizacji obowiązków wynikających z przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń 

emerytalnego i rentowych oraz z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO, a co do danych osobowych, których 

podanie jest dobrowolne – także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego 

złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy gops@cekcyn.pl. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz 

ustawy o pomocy społecznej jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie 

przez Państwa innych danych jest dobrowolne.  

11. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym profilowania. 
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