
KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDACI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) dalej RODO, 

informujemy: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Miasta 

Gdańska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą w 80-432 Gdańsk 

ul. Konrada Leczkowa 1A; 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mopr-ido@gdansk.gda.pl lub pod 

adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie  

z zachowaniem zasady trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów projektowych; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy 

Ośrodka biorący udział w procesie rekrutacji; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest 

niezgodne z prawem; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, nie ma 

Pani/Pan obowiązku podania swoich danych; dane osobowe może Pani/Pan podać 

dobrowolnie, w przypadku braku podania danych osobowych, nie będzie możliwe 

skorzystanie przez Panią/Pana ze wsparcia w ramach projektu aktywizacji zawodowej; 

9) W przypadku zakwalifikowania do projektu pn. „Cała Naprzód II” Pani/Pana dane będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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