
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:  

  

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. B. Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice  (dalej: Administrator)  jako pracodawca, 
za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Komprachcicach.   

2. Mogą się Państwo kontaktować w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej e-mail: polstudio@wp.pl. 

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy, oraz w przepisach wykonawczych do ustawy będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c)  

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, z późn. zm.) (dalej: RODO); natomiast inne dane, na 

podstawie zgody, w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których 

mowa w art. 9  ust. 1 RODO (dane wrażliwe) wówczas Państwa zgoda na ich przetwarzanie realizowana 

jest  w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a. RODO.    

4. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO w zakresie: świadczenia usług hostingowych, 

serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych, oraz organy administracji publicznej i instytucje 

uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa.  

5. Państwa dane zgromadzone w  procesie naboru na wolne stanowisko będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji.  

6. Mają Państwo prawo do:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

d) prawo do usunięcia danych osobowych;  

e) w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo   
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.  

  

  


