
 
Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji 
 

Na podstawie art. 13 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 informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku,                                        
ul. Zgliczyńskiego 4, Płock tel. nr 24 364 02 10, email: sekretariat@mopsplock.eu  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym u Administratora jest możliwy pod adresem                                
email: iodo@mopsplock.eu tel. 24 364 02 76. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, 

której one dotyczą. 

4. Pani/Pana dane osobowe jako kandydata przechowywane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia 

naboru na stanowisko pracy, określony w Regulaminie naboru kandydatów na wolne stanowiska 

urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku stanowiącym załącznik do Zarządzenia                   

nr 26/2013 Dyrektora MOPS w Płocku z dnia 28.03.2013 r. (ze zm.), a w przypadku zatrudnienia                             

do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez MOPS w Płocku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,                    

prawo do przenoszenia danych. 

7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało 

brakiem możliwości rozpatrywania Pani/Pana kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie                           

jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może 

skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na wolne stanowisko                  

i odrzuceniem kandydatury. 

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  

 

 

                                      podpis kandydata  

………………………………..  

 

 

Płock, dnia ……………………………. 
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