
Klauzula informacyjna dla kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie w ROPS w Opolu 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 
2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C reprezentowany przez pan Adam Różyckiego - 
Dyrektora. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:  

1) listownie na adres: ul. Głogowska 25C, 45-315 Opole  

2) przez e-mail: sekretariat@rops-opole.pl  
 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod następującym adresem poczty 

elektronicznej: iod@rops-opole.pl  
 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  
 

4. Pani/Pana oferta pracy przechowywana będzie przez okres nie dłuższy niż czas trwania procesu 
rekrutacyjnego.  
 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 
narusza przepisy RODO.  
 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji.  
 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie zespół ds. rekrutacji oraz pracodawca lub osoba 
upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy.  
 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
 
 
 

……………………….…………………………………………… 
data i podpis kandydata 


