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INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1) Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 6,
59-230 Prochowice.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Prochowicach, adres e-mail: iodo@mgopsprochowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko
OPIEKUN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych.
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Prochowicach
6) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych oraz na zasadach określonych w procedurach wewnętrznych.
7) Dane nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania
wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawniane innym podmiotom zapewniającym obsługę
administracyjną, techniczną i informatyczną M-GOPS. W szczególności podmiotom administrującym
systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i
nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz
podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie
zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na
polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we
własnych celach.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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. Oświadczenie o
cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres e-mail: iodo@mgopsprochowice.pl
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z
przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko opiekun osób z zaburzeniami psychicznymi.
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