
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych   
                    MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W LUBLINIE 

(Kandydaci do pracy MOPR) 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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)- zwane dalej „RODO”. 

 
TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Lublinie, reprezentowany przez Dyrektora 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Adres email: centrum@mopr.lublin.eu 
adres: ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin 
telefon: 081 466 53 00 

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH 

Adres mail: inspektorochronydanych@mopr.lublin.eu 

CELE PRZETWARZANIA 
ORAZ PODSTAWA 
PRAWNA 

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji 
postępowania rekrutacyjnego, na podstawie :  
w przypadku danych zwykłych: 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- dobrowolna zgoda 
w przypadku danych szczególnej kategorii: 
art. 9 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda dobrowolna 
oraz zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).   

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom 
(podmiotom). 

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH  

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

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez okres zgodny z 
terminami określonymi w Zarządzeniu Nr 11/2017 Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie z dnia 30 stycznia 2017 roku. 

PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWA 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do Pani/Pana danych, 
 sprostowania danych, 
 usunięcia danych, 
 sprostowania danych, 
 ograniczenia przetwarzania danych, 
 przenoszenia danych. 

PRAWO DO WNIESIENIA 
SPRZECIWU 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu 
w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO URZĘDU 
OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, który zajmuje się ochroną danych osobowych 
w państwie członkowskim Pani/Pana pobytu, miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia.  



 

PODANIE DANYCH Dane Pani/Pana są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie na potrzeby 
realizacji procesu rekrutacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Lublinie będzie przetwarzał dane osobowe, co do których istnieje 
obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych 
osobowych.  Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z 
realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty 
kandydata.  

ZAUTOMATYZOWANIE I 
PROFILOWANIE 
DANYCH 

Pani/Pana dane nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany. 

 Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy 
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) – Dz.U.UE.L.2016.119.1. 

 
                                                                             Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną 
                                                                          
                                                                                         ………………………………………………….. 


