
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016r, dalej RODO 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Czchowie z siedzibą w Czchowie, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów. 

2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie jest Rafał 

Kopytko, e-mail: iod@czchow.pl, tel. 146621711. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z naborem na stanowisko 

pracownika socjalnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, 

w związku z art. 221  § 1 i 221a Kodeksu pracy. 

4. Podanie danych osobowych określonych w Kodeksie pracy jest obowiązkiem ustawowym. 

Podanie innych danych jest dobrowolne. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

zrealizowania celu dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych przez okres 

wskazany przepisami prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem. Część podanych wyżej praw może nie zostać zrealizowana, ze względu na 

obowiązujące przepisy. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

 

……………………..….. 
Data i podpis 
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