
Klauzula informacyjna  
w procesie rekrutacji dot. przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu 

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sępólnie Krajeńskim     

Na podstawie art. 13 lub art. 14 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) (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informuję, że: 
 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:   

Administrator  

Danych  

Osobowych (ADO)  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, z siedzibą w Sępólnie Kraj. przy 
ul. Szkolnej 8.  

Inspektor Ochrony  

Danych (IOD)  

Inspektorem Ochrony Danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie 
Krajeńskim jest Hanna Sobiechowska, z którą Pan/Pani może się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych 
z przetwarzaniem danych.  
– e-mail: iodo@ops-sepolno.pl 
 

Cele przetwarzania 
danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z: 
-przeprowadzeniem rekrutacji kandydatów do udziału w Projekcie 
Kujawsko –Pomorska Teleopieka, wybór uczestnika Projektu oraz podania 
wyników rekrutacji, w sposób zwyczajowo przyjęty.  

  

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 
osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, art. 9 , 
art.10 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)                                                                                                             
oraz                                                                                                                                            
-na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Kujawsko-
Pomorska Teleopieka , podpisanej pomiędzy Województwem Kujawsko-
Pomorskim a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim                                                                                                                                                           
-ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803)  oraz inne obowiązujące przepisy 
prawa.                                                                                                                                                                                                                        
Dane   podane    przez     Panią/Pana  nie  na  podstawie obowiązującego 
przepisu prawa, są podawane dobrowolnie. 

Okresy przetwarzania 
danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i 
realizacją zadania, do którego te dane zostały zebrane t.j. od 1 maja 2021 
r. do 31 grudnia 2023 r. oraz w celach archiwalnych w terminach 
wymaganych przepisami prawa.   



Odbiorcy danych 
osobowych 

 
W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana 
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana 
danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa.  
  

 

Przekazywanie danych 
osobowych do 
państwa trzeciego lub 
organizacji między 
narodowej  

Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz 
organizacji międzynarodowych 
 Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem 
danych osobowych  

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu następujące prawa związane z 
przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na 
uczestniczenie w Projekcie Kujawsko –Pomorska Teleopieka, , w okresie 
prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do ogłoszenia ich wyników, 
zgodnie z przyjętymi procedurami związanych z realizacją w/w celu, za 
zgodą Pani/Pana w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze 

1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii;   
2. Prawo sprostowania i uzupełnienia niekompletnych swoich 
danych osobowych;   
3. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych;  

4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w 
dowolnym momencie.  
Aby skorzystać z powyższych praw proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). 

 

Prawo wniesienia 
skargi  

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie.  

 

Administrator 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sępólnie Krajeńskim 
 

 
 

Sępólno Kraj. 30 kwietnia 2021 r. 
 


