
Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji pracowniczej Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

 

1. 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, 

iż: 
 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a, 23-204 Kraśnik, tel./fax 825-15-80, 

mops@mops.krasnik.pl, NIP: 715-13-31-1063.  

 

3. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 501-470- 633, 

iod@rodoconsulting.eu 
 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, 
 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi pracownicy na podstawie upoważnień, 

podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, 

teleinformatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, podmiotom 
świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, organy i instytucje państwowe, organy 

wymiaru sprawiedliwości 

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

 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania, 

  

8. Pani/Pana dane osobowe będą trwale usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, 

 
9. 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 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: mops@mops.krasnik.pl , 

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

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

 
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych     

z przeprowadzeniem procesu niniejszej rekrutacji. 

 
 

 

 

 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną : 

 

 

…..............................................................................................  
                          (data, podpis potwierdzający zapoznanie się z powyższą treścią) 


