Klauzula zgody i klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla osób rekrutujących
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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

(ogólne

rozporządzenie

o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
(wskazanie stanowiska)…………………………………………………………………………………………
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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

(ogólne

rozporządzenie

o ochronie danych) – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Miejski

Ośrodek

Pomocy

Rodzinie

w Siedlcach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 32, nr tel. (25) 794-30-01
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane
dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy ww. rozporządzenia, można kontaktować się przez adres e-mail:
iodo@mopr.siedlce.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu naboru pracowników do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Siedlcach, na podstawie przepisów prawa:
−

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy,

−

Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

−

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

−

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.

4. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie jest obowiązkowe:
−

imię i nazwisko, adres zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221
§ 1 Kodeksu Pracy, którym jest przeprowadzenie rekrutacji.

−

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wynikające
z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

−

oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona oraz oświadczenie kandydata
o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego wynikające z art. 12 i 78 ustawy o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej.

−

w

tym

samym

celu

przetwarzania

będzie

informacja

o

niepełnosprawności,

aby skorzystać z uprawnienia, o których w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

5.

Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego
zostały zebrane.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia
o cofnięcie każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Pani/Pana
dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych
z zatrudnieniem.
8. Odbiorcami

Pani/Pana

danych

osobowych

będą

wyłącznie

podmioty

uprawnione

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Skład komisji określony
w Regulaminie Naboru na stanowisko urzędnicze w MOPR.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzane dane Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia.
10. Monitoring wizyjny – MOPR ze względów bezpieczeństwa jest monitorowany w następujących
częściach:
•

Parter – przy wejściu głównym ( wewnątrz budynku)

•

I piętro – przy kasie

•

Zewnętrzna część budynku – wejście główne, wjazd na teren Ośrodka, parking.

11. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności,
które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Miejskim Ośrodku Pomocy
Rodzinie w Siedlcach.

Zapoznałam się/Zapoznałem się

………………………………………………….

