Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych w ramach naboru
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142,
e-mail: rops@rops-katowice.pl , tel. 32 730 68 68.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodki Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142 to:
e-mail: psobusik@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 74.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji pracowników: nabór na wolne
stanowisko pracy, rozpatrywanie kandydatur, wybór kandydata na wolne stanowisko pracy,
zatrudnienie w trybie art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz w celach
archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest odpowiednio
obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 i pkt 3 , art. 13a a także art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach
samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), oraz obowiązek prawny
ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora
danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, bankom,
podmiotom zajmującym się archiwizacją, wykonawcom usług związanych z obsługą kadrowopłacową, a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty
zakończenia naboru dla osób niezatrudnionych. Natomiast dla osób zatrudnionych dane będą
przechowywane przez okres 50 lat od ustania zatrudnienia.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie
będzie skutkowało pozostawieniem Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia .
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Potwierdzam zapoznanie się
z w/w informacją
.....................................
(data i podpis)

