Miejscowość,……………………, dn. …………………

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacyjnych
TAK
NIE

Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/ oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w celu
przeprowadzenia
konkursu/naboru
na
stanowisko
…………………………………………………………….

Zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź

……………………………………
podpis kandydata

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych
















Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z
siedzibą w Lipsku, ul. Kościelna 3,16-315 Lipsk. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie
pod numerem: 87 6422 231.
W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez administratora danych osobowych może się Pan/Pani
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres:
iodo@lipsk.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i
zawarcia umowy o pracę.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MGOPS w Lipsku zostaną dołączone do jego akt
osobowych. Dokumenty kandydatów których ujęto w protokole z naboru przechowuje się zgodnie z przepisami
regulującymi zasady archiwizacji dokumentów w MGOPS w Lipsku. Pozostali kandydaci mogą odebrać złożone
dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze. Po upływie tego terminu dokumenty
podlegają przepisom regulującym zasady archiwizacji dokumentów w MGOPS w Lipsku.
Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących
przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów
gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz
wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
W związku z przetwarzaniem przez MGOPS w Lipsku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania
usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach w których MGOPS
przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji
ograniczenia przetwarzania danych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, ze nie dotyczy to przypadków, w których
MGOPS w Lipsku posiada uprawnienie do przetwarzania danych osobowych; przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MGOPS w Lipsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania moich danych
osobowych przez MGOPS w Lipsku.

……………………………………
podpis kandydata

