
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie  z  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także
RODO) informuję, iż:

1. Administratorem  danych  osobowych  zbieranych  i  przetwarzanych  przez  Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie   jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Warszawska 28 05-480 Karczew, tel.: 22 780
94 61, 22 780 62 00; e-mail: mgops@mgopskarczew.pl 

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  (IOD)  w  Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Pomocy
Społecznej  w  Karczewie  jest   Pani  Paulina  Bieńkowska,  adres  e-mail:
iodo@karczew.pl, tel.: 22 780 65 16, wew. 123.

3. Administrator  danych  osobowych  przetwarza  dane osobowe na podstawie  zapisów
ustaw  szczególnych  i  na  zasadach  określonych  przepisami  obowiązującego  prawa
oraz zgodnie z udzielonymi zgodami.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji procesu rekrutacji.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, odbiorcą danych
osobowych będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie oraz
inne organy władzy publicznej określone przepisami prawa.

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
z regulacji prawnych zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

7. W związku z przetwarzaniem przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Karczewie  danych  osobowych,  przysługuje  prawo  do  dostępu  do  treści  danych,
sprostowania danych, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych
przysługuje  prawo do cofnięcia  zgody na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  w
dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku powzięcia informacji  o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych  w  Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Karczewie
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych). 

10. Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie  jest
warunkiem  ubiegania  się  o  zatrudnienie  w  Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Pomocy
Społecznej w Karczewie.

11.  Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                                                   Zapoznałe/am się
                                                                                                   ....................................................
                                                                                                   data, podpis


