
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

o przetwarzaniu danych osobowych  

dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie  

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 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, dalej: RODO), 
informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 87               
w Warszawie (03-291). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym 
można się skontaktować mailowo pod adresem iod@ops-targowek.waw.pl lub 
pocztą na adres Ośrodka wskazany w ust. 1. 

3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks Pracy oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie            
z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO  

4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone na potrzeby rekrutacji będą 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego 
zakończeniu przez okres do 3 miesięcy. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 
RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo żądania ograniczenia ich 
przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do złożenia żądania usunięcia danych 
(art. 17 RODO).  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeśli 
Pani/Pana zdaniem przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca               
1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie 
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

9. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które na podstawie 
stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, których 
Administratorem jest Ośrodek. 

10. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, a dane nie będą podlegały profilowaniu (art. 22 RODO). 


