
…………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
(adres) 

…………………………………………… 
(PESEL) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 119/1 z 4 

maja 2016r.), dalej RODO, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w 

Zgorzelcu, przy ul. Traugutta 77B, tel. 757756911. 

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych, tel. 

757756911. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko 

……………………. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku nie 

podania danych nie będzie możliwe zakwalifikowanie Pani/Pana do procesu rekrutacji. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowły się do dalszego etapu będą 

przechowywane przez okres 2 lat, następnie zniszczone. Dokumenty pozostałych osób będą odbierane 

osobiście przez zainteresowanych w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników naboru, nieodebrane w terminie 

zostaną zniszczone. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku 

……………………………………………………………, przeprowadzanej przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zgorzelcu od dnia ……………………………. 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie świadomie, dobrowolnie i 

jednoznacznie.  

 

 

 

Zgorzelec, dnia ……………………….                                                ……………………………..……… 

               (czytelny podpis) 

                                                                                          

 


