
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego 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, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka 

z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 6 informuje, iż jest Administratorem Twoich danych 

osobowych. 

1. Dane kontaktowe Administratora: mail: ops@brzeszcze.pl tel. 32/2111251 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod.ops.brzeszcze@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu w celu niezbędnym 

do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze i nie będą udostępniane innym 

odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

4. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy OPS w Brzeszczach, 

zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem. 

5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, c, e, f  i zgodnie z treścią ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa obowiązującymi w Ośrodku  

jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze.  

 

7. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:  

• dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy 

Administrator Danych zamierza je przetwarzać w innych celach, wycofania zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 

• uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:                                                                    

➢ występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 

➢ celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 

➢ stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze; 

➢ ewentualnym źródle pozyskania danych; 

➢ udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach 

lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; 

➢ planowanego okresu przechowywania danych. 

8. Z powyższego prawa może Pani/Pan skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych 

jest obowiązany dostarczyć Pani/Panu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

nie będą również podlegały profilowaniu. 
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