
 

 

Informacja  dotycząca  przetwarzania danych osobowych 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie 

(do celów rekrutacyjnych) 

 

Na podstawie 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 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 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO  przedstawia się następujące 

informacje:  

 

1. Dane  dotyczące administratora danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 

6A, 14-200 Iława . Dane kontaktowe: tel. 89 648 41 24; e-mail  mops@mops.ilawa.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod@mops.ilawa.pl; 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane  w celu: 

Przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowić będą:  

• w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego dane osobowe w zakresie 

wskazanym w przepisach prawa pracy , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na 

podstawie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także 
w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać 
odwołana w dowolnym czasie. 

• Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 
Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): 

Administrator nie przekazuje Państwa danych za granicę. 

6. Okres przechowywania danych: 

• Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. 

• W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów 

przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez  max9 miesięcy. 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą:   

Przysługuje Państwu prawo do: 

• Prawo dostępu do swoich danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii, 

• Prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• Prawo do usunięcia danych osobowych, 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy  RODO. 

8. Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

• Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym k. p. jest niezbędne aby uczestniczyć                       

w procesie rekrutacji 

• Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie  jest dobrowolne,  

 

 

 

 

 

 

Propozycje oświadczeń, które kandydaci mogą zamieszczać na swoich dokumentach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przez okres najbliższych 9 miesięcy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym/CV oraz 
załączonych do niego dokumentach ( wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO). 
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