
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU 

Niniejszą informację otrzymał/a Pan/Pani w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (dalej: RODO). 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator Danych 
Osobowych (ADO) 

ADO jest Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (dalej: MCUS), ul. Mączna 3,   
54-131 Wrocław, e-mail: mcus@mcus.pl, telefon 71 3769900  

Inspektor Ochrony Danych  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to osoba, z którą Pan/Pani może się 
kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych 
oraz korzystania z przysługujących Panu/Pani praw związanych  
z przetwarzaniem danych. Może się Pan/Pani z nim kontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: IOD-Konrad Karykowski Miejskie Centrum Usług Socjalnych  

we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław 
• przez e-mail: iod@mcus.pl 

Cele przetwarzania  danych 
osobowych 

Udział w procesie naboru, udział w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych na 
stanowiska pomocnicze i obsługi, przekazanie dokumentacji do archiwum. 

Podstawa prawna 
przetwarzania  danych 
osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a) i c) oraz 
art. 9 ust. 2 lit b) i lit g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.4.2016 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) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest 
za Pana/Pani zgodą, jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na 
administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędnie ze względu na ważny interes publiczny), w 
związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:  
• ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  
• ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej Ustawa),  
• ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Okres przechowywania  
danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w 
MCUS. W przypadku Pana/Pani zatrudnienia, złożone w obecnym i przyszłych procesach 
rekrutacyjnych dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych, prowadzonych w 
Dziale Kadr i Płac i przechowywane 10 lat od dnia ustania stosunku pracy.  

Dokumenty aplikacyjne kandydatów będą niszczone w sposób mechaniczny, a w przypadku 
wersji elektronicznej skutecznie skasowane przez Dział Kadr i Płac, po upływie 3 miesięcy  
od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru lub rekrutacji w BIP.  

Odbiorcy danych 
osobowych 
 

Dostawcy usług IT i inni (jeśli Pan/Pani zostanie wyłoniony po przeprowadzonym naborze lub 
rekrutacji do zatrudnienia w MCUS, to Pana/Pani dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu 
zamieszkania będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MCUS oraz na tablicy 
informacyjnej MCUS, co najmniej przez okres 3 miesięcy.  
Dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich 
otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych 
osobowych: 
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania danych osobowych, 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
• w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje 

Panu/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane 
kontaktowe powyżej) 

Prawo wniesienia skargi Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani,  
iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO 

Informacje o wymogu 
podania danych 

Podanie danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest warunkiem udziału w obecnym i 
przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz wymogiem ustawowym, a brak ich podania 
skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia oferty. Podanie innych danych jest dobrowolne. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, w 
tym profilowanie 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania 

 


