
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób ubiegających się o zatrudnienie. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 
2016.119.1), dalej RODO, Dyrektor MOPS w Bieruniu informuje, że:  
 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, 
z siedzibą w Bieruniu 43-155, ul Wł. Jagiełły 1, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.  

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, e-mail iod@mops.bierun.pl. 

3) Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) natomiast inne dane, 
w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana 
w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 
konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać 
odwołana w dowolnym czasie.  
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy. 

4) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 
zakończenia procesu rekrutacji. 

5) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, 
ograniczenia przetwarzania gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, 

jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 
przepisy RODO. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy 
z dn. 26.06.1974 r. Kodeks Pracy i ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału 
w procesie rekrutacyjnym.  

10) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych spowoduje 
brak udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie 
stanowi wymogu przeprowadzenia rekrutacji. 

 


