
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 (RODO). 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania 

wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 

 

1. Administrator danych i kontakt do niego: Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nadarzynie, ul. Mszczonowska24, 05-830 Nadarzyn, reprezentowany przez 

Dyrektora.. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@nadarzyn.pl 

3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie. 

4. Informacje o odbiorcach danych: Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nadarzynie. 

5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na 

stanowisko pracy w Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie (z 

uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nadarzynie ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w 

przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego 

stanowiska). 

6. Uprawnienia: 

a) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej 

sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany 

powyżej, 

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 

1 lit. c RODO. 

8. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie jest pracodawcą równych szans  

i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie 

chronioną.  

 

 

Data ogłoszenia: 30.11.2022r 



 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                                                              

 

 

Wyrażam zgodę...............................................................................................(imię i nazwisko)  

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z 

siedzibą w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko  ………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie 

dostępu do treści  moich danych oraz  ich poprawiania, wycofania  zgody na ich  przetwarzanie 

w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

 

 

___________________________________________________ 

                                                                         (data i czytelny podpis  osoby biorącej udział) 


