Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

REKRUTACJA
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:






administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów;
inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest
Pan Jerzy Jaśkiewicz, e-mail: iod@mopsbelchatow.pl, tel. 44 635 28 98;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
o przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje,
o wykorzystanie Pani/Pana danych przy rekrutacji na stanowiska, na które MOPS będzie rekrutować
w przyszłości pod warunkiem, że udzielona została przez Panią/Pana wyraźna i dobrowolna zgoda na
wykorzystanie danych osobowych w tym celu.
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
o

o

o

o










uprawnienia pracodawcy wynikające z art. 22¹ kodeksu pracy w zakresie: imienia i nazwiska, imion
rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest
obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż
wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych
dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
uzasadniony interes administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu
rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na
określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
uzasadniony interes administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania
wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność
udostępniania wynika z przepisów prawa;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony dla poszczególnych symboli
klasyfikacyjnych kategorii archiwalnej, którym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w MOPS,
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie
opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20
października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej lub do momentu
cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody);
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 iod@mopsbelchatow.pl;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
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.

