
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE.L. 

2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Białymstoku ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, 

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych – jest 

nim Andrzej Korycki, z którym może Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@rops-bialystok.pl,  

3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Białymstoku jest prowadzenie rekrutacji i udział w seminarium pod nazwą „Kodeks 

Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”, 

na podstawie art. 21 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U.2017.0.1769), a także do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego wizerunku - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda (tj. art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO).  

5) Pani/Pana dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane 

osobom upoważnionym przez Administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie przechowywane 5 lat od daty przeprowadzenia 

szkolenia, liczone od dnia 1 stycznia roku następnego, zgodnie z postanowieniami instrukcji 

kancelaryjnej  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.  

7) Przysługuje Pani/Panu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

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

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do 

przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 


