
INFORMACJA 
o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji 

Niniejszym informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. 
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych jest  Gminny Ośredek Pomocy Społecznej  w Ustce, przy 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w
sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  i  realizacji  swoich  praw  przez  e-mail:
iod@ustka.ug.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Pani/Pana dane w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. 
* w celu kontaktu z Panią/Panem w związku z prowadzonym naborem na podstawie Państwa
zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 11 ),

* w związku z wymogami prawa zgodnie z art. 22 1 Kodeksu pracy Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia
05.06.2019r. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. Odbiorcy danych
Pani/Pana danych w trakcie postępowania rekrutacyjnego nie będziemy udostępniać innym 
podmiotom. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy i przetwarzane 
wyłącznie w związku z prowadzonym naborem,

VII. Twoje prawa:
Przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może 
Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli. 

d) ograniczenia przetwarzania danych;
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem
mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan,
żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na
czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)



e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
Jeżeli  uważa Pani/Pan,  że przetwarzamy dane niezgodnie  z  prawem,  możecie Państwo
złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego. 

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ;
W  każdej  chwili  ma  Pani/Pan  prawo  cofnąć  zgodę  na  przetwarzanie  tych  danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@ustka.ug.gov.pl. Pamiętaj,
przed  realizacją  Pani/Pana  uprawnień  będziemy  się  musieli  odpowiednio  Państwa
zidentyfikować. 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymagane ze względu na konieczność dopełnienia
przepisów prawa oraz ze względu na możliwość kontaktu w związku z rekrutacją.  Nie
podanie ww. danych może skutkować wykluczeniem z procesu rekrutacji.

 Powyższe informacje przeczytałem (am) i zrozumiałem (am). 

Data i czytelny podpis ........................................................................


