
OŚWIADCZENIE  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z  siedzibą, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot, moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w związku z realizacją procesu rekrutacji na asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej. 

Moje dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 

…………………………………….. 

   (podpis kandydata do pracy) 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji  jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot dalej MOPS 
(numer telefonu: 58 551 17 10, adres e-mail: mops@mopssopot.pl), 

2. W MOPS wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych:  adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 14, 81-835 
Sopot, adres e-mail:  iod@mopssopot.pl; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym na 
podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.  

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla 
wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie 
oferty. 

5. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o 
cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie.  

6. Moje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 
zakończenia procesu rekrutacji. 

7. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot 
świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. 

8. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  

9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych). 

………………………………….. 

         (podpis kandydata do pracy) 


