Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zakrzewie, ul. E.J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Zakrzewie: IOD – Audyt, Consulting, Outsourcing Beata Lewandowska,
biuro@iodopila.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
na stanowisko głównego księgowego
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych
i kontrolnych
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są członkowie komisji przeprowadzającej
nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko
urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz osoby
zainteresowane przebiegiem i wynikiem przeprowadzanego naboru
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzane
i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych –5
lat, dot. dokumentacji konkursowej. Natomiast dane osobowe zawarte w dokumentacji
z posiedzeń komisji wchodzą w zasób materiałów archiwalnych.
7) Dane nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy
zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawniane
innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną
GOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi,
serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników
elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych
oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane
będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty
przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć
w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych z naruszeniem przepisów RODO, przez Administratora do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

