
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie 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 – RODO 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i 
Młodzieży, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk Pozostałe nasze dane kontaktowe to:  
e-mail: sekretariat@raclawicka.gda.pl, tel./fax 58 347 89 30. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Tel. 602 633 690. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego- 
nabór na stanowisko psychologa, na które zgłosił/ał  Pani/Pan swoją ofertę i jego dokumentacji,   

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO są: Ustawa z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych. 

Pracodawca nie żąda podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów, gdyby jednak kandydat 
podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzania będzie zgoda kandydata na przetwarzanie 
jego danych osobowych w celu przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego 
kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu 
cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej GOPP  
na okres co najmniej 3 miesięcy.   

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane: 

• w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt 
osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej, 

• dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 7 
miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda, 

• dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą 
przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach 
danego naboru ,  

• dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o 
naborze zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny   po upływie miesiąca od daty 
wpływu dokumentów do  GOPP   

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia 
danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o 
naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. 

8.W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod 
adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

mailto:sekretariat@raclawicka.gda.pl


 

 

 

9.Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. 
Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych 
danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak 
zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji. 

10.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

 

 

                                                                                                                  ………………………….. 
                                                                                (podpis) 


