INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W trybie 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 (dalej zwane: RODO) informujemy,
iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Rewalu przy ul. Warszawskiej 31.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: gops@rewal.pl lub telefonicznie pod
numerem 91 38 62 573 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować
poprzez email: gops@rewal.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej
zawartej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rewalu.
4. Dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej przez okres potrzebny do
realizacji celu, następnie przechowywane będą zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji
kancelaryjnej, a także w zgodności z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy dot.
przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, np. dostawca usług hostingowych obsługujących
pocztę elektroniczną Administratora.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom lub podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura,
Sąd).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i rozpatrzenia
składanego kwestionariusza. Konsekwencją niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich
przetwarzanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udziału w rekrutacji i rozpatrzenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77
RODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

Inspektor Ochrony Danych: Pan Dawid Czerw, tel. 722 309 224 lub e-mail: iod@rewal.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rewalu w celu oceny moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru
i zatrudnienia odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób na wybranym stanowisku, w związku z
którym prowadzona jest rekrutacja. Powyższa zgoda obejmuje dane osobowe zawarte w przesłanym
przeze mnie kwestionariuszu osobowym, liście motywacyjnym a także udostępnione w toku rozmowy
kwalifikacyjnej.

………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………….
(podpis)

