ZATRUDNIMY OPIEKUNKI / OPIEKUNÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje pracowników na stanowisko OPIEKUNA
do świadczenia usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi - seniorami i osobami
z niepełnosprawnościami. Obowiązki pracownicze wykonywane będą w miejscu zamieszkania osób
objętych usługami - na terenie Gdyni.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze etatu, w zadaniowym
systemie czasu pracy. Uprawnienie do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(m.in. tzw. wczasów pod gruszą) oraz do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki).
Preferujemy kandydatów z tytułem zawodowym: opiekunka środowiskowa, asystent osoby
niepełnosprawnej, asystent medyczny, pielęgniarka, asystentka pielęgniarska, opiekun osoby
starszej, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej oraz z doświadczeniem w zakresie
świadczenia usług opiekuńczych.
Prosimy o złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA NA STANOWISKO OPIEKUNA
w siedzibie MOPS w Gdyni przy ul. Grabowo 2 (w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: DZIAŁ KADR) lub
przesłanie na adres mailowy: a.kowalczyk@mopsgdynia.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO, przedstawia
następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Gdyni (81-265) ul. Grabowo 2, reprezentowany przez Dyrektora MOPS.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z inspektorem ochrony danych pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz.
7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mopsgdynia.pl lub
poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na stanowisko Opiekuna w MOPS na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. działania konieczne do zawarcia umowy;
3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przepisy prawa, w zakresie przetwarzania danych na potrzeby procesu
rekrutacyjnego, wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy.
4. Nie przewiduje się udostępnienia danych żadnym zewnętrznym podmiotom.
5. Zgromadzone dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 2 lat, licząc od
początku roku następnego, w którym formularz został dostarczony. W przypadku wycofania przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przechowywane do momentu
wycofania przez Panią/Pana zgody, chyba, że przepis prawa zezwala na ich dalsze przechowywanie.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo
dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania
sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym);
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych;.
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wycofaniem się z procedury rekrutacji na
stanowisko Opiekuna w MOPS.

9.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
narusza przepisy prawa, w tym RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uwzględniania
Pani/Pana zgłoszenia w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko opiekuna.

