
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO"), informujemy 

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Przyczółkowa 27 A 02-968 Warszawa. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działań Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów  

m.st. Warszawy, z także przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy za pomocą adresu iod@opswilanow.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie: 

a) obowiązujących przepisów prawa; 

b) zawartych umów; 

c) na podstawie udzielonej zgody. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu 

rekrutacyjnym na stanowisko pracownika socjalnego; 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 

odbiorcami Państwa danych osobowych będą członkowie Komisji rekrutacyjnej powołanej 

przez Administratora.. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu 

rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. 

Niezwłocznie  

po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem 

następujących sytuacji: 

 zostanie Pani/Pan wyłoniony do zatrudnienia 

 zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej  

w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
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e) prawo do przenoszenia danych 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby  

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku 

Pomocy Społecznej Dzielnic Wilanów m. st. Warszawy Państwa danych osobowych, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób elektroniczny. 

 


