
 

……………………………………. 
                  Miejscowość, data 

……………………………………… 
Imię i nazwisko 

………………………………………. 

………………………………………. 
Adres 

 

Oświadczenie  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych                        

w dokumentach aplikacyjnych  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie  moich 

danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wyboru i zatrudnienia na 

stanowisku Opiekun nad chorym w domu.                          

……..………………………… 
         czytelny podpis kandydata 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie  informuje, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Przeciszowie reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z 

siedzibą w Przeciszowie, ul. Długa 6; 32-641 Przeciszów , tel. 033 8413280, email: 

gops_przeciszow@op.pl 

2. W każdej sprawie związanej z Pani/a danymi osobowymi można kontaktować się                                     

Inspektorem Ochrony Danych, email: iod@gopsprzeciszow.pl 

3. Podane przez Panią/a dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu: 

przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wyboru i zatrudnienia pracownika w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Przeciszowie na podstawie wyrażonej zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). 

4. W przypadku zatrudnienia odbiorcami Pani/a danych osobowych będą instytucje upoważnione                  

z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione  w związku z realizacją 

celu określonego w art.6 ust.1 lit. c. RODO 

5. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na 

stanowisko pracy,a w przypadku zatrudnienia do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie 
Pani/a danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ponadto Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO. Wniesienie żądania usunięcia danych jest jednoznaczne z 

rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonych przez GOPS Przeciszów. 

8. Ma Pan/i prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Przeciszowie Pani/a danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/u prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie przez Panią/a danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, 

jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do pracy w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie Dane udostępnione przeze Panią/a nie będą 

podlegały profilowaniu. 

 

 

……..………………………… 
         czytelny podpis kandydata 

mailto:iod@gopsprzeciszow.pl

