
KLAUZULA REKRUTACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia  

procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, ul. Rynek 11, 44-180 Toszek jako administrator danych 
informuje, iż dane osobowe zgłaszających się kandydatów będą przetwarzane w celach 

rekrutacyjnych. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

Pracy (tj. Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika 

z przytoczonej podstawy prawnej. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające 

dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji i nie będą 

wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 

Informacja: 

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

Toszku (dalej: Administrator). 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Mariusz Kwaśnik, 

                                                                        mail: biuro@valven.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji na stanowisko Referenta w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/ 

Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

• 3 miesięcy, zgodnie z art. 15 ust. 3 u.p.s w przypadku kandydatów wył onionych w 

drodze naboru o których mowa w art. 13a ust. 1 u.p.s. 

niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 

przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) w przypadku 

kandydata wybranego. 

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania: 

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 

b) ich sprostowania — w granicach art. 16 RODO, 

c) ich usunięcia. - w granicach art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 

 

 

http://późn.zm/

