Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wieluniu, mieszczący się przy ul. Okólnej 7, 98-300 Wieluń.
2. Z Inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniu
można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@mgops.wielun.pl.
3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy. Struktura
przetwarzanych danych: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie;
kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, niezbędne
i uzasadnione dla przeprowadzenia procesu rekrutacji w MGOPS w Wieluniu.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane nie będą
przekazywane innym odbiorcom.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przebiegu procesu rekrutacji tj. 2
miesiące od daty złożenia (przesłania) CV, a po jej zakończeniu dane te, o ile kandydat nie zostanie
przyjęty do pracy w związku z ogłoszonym naborem, zostaną niezwłocznie usunięte / zniszczone.
Przetwarzanie Państwa danych do celów dalszej rekrutacji będzie wymagać odrębnej zgody.
W przypadku natychmiastowej decyzji odmownej bądź poinformowania osoby rekrutującej o
nieprzeprowadzeniu rekrutacji w MGOPS, MGOPS nie będzie przetwarzał danych z chwilą wysłania
decyzji odmownej.
6. Państwa dane osobowe pochodzą z informacji udzielonych bezpośrednio od Państwa.
7. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przepisy Kodeksu Pracy –
art. 221 § 1 i 4.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
a w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane, prawo do ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r.
10.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy z Miejsko-Gminnym

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieluniu.
11.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Nie będą

podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani nie będą poddane profilowaniu.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami
rekrutacji będą niezwłocznie niszczone.
W związku z powyższym Administrator zastrzega, że przesłanie dokumentów aplikacyjnych poza
ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako
Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli
w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak
wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

