Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na stanowiska urzędnicze
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z
siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;
b) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych:


w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312,



kierując pisma na adres administratora,



kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
………………………..;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:


podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa,



podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,



podmiotom, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia
konkursu;
f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo
ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz
prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
h) podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:


imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje
zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie
z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,



obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy
na stanowisku …………..…, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja
o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem
ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada
2008 r.,



informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym
zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.,

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;
i)

podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących niepełnosprawności jest dobrowolne, lecz
wymagane zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada
2008 r. jeżeli zamierza Pani/Pan skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy o pracownikach samorządowych;

j)

podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h) i i), jest
dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może
zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;

k) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Potwierdzam zapoznanie się z informacją:
………………………………………………
data i podpis

