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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), 
zwanego dalej RODO, informuję, iż: 
 
1. administratorem Twoich danych osobowych (w zakresie objętym wnioskiem  

o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik 
socjalny oraz załącznikami do ww. wniosku), jest Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków; 

2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl; 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia spełnienia wymogów 
dopuszczenia do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, 
a także przeprowadzenia ww. egzaminu (art. 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze); 

4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą: podmioty, których uprawnienie do 
dostępu do ww. danych wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące 
funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na 
polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty 
dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty świadczące usługi 
prawnicze oraz usługi pocztowe lub kurierskie); 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowania  
i przeprowadzenia egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik 
socjalny, a ponadto przez okres wynikający z obowiązujących Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie regulacji z zakresu postępowania z materiałami 
archiwalnymi i inną dokumentacją; 

6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, masz 
prawo: 
1) dostępu do treści Twoich danych, 
2) do sprostowania Twoich danych,  
3) do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,  
4) do przenoszenia Twoich danych,  
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  
6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 
przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, oraz  

7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

mailto:iod@rops.krakow.pl


7. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8. konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do egzaminu 
na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; 

9. Twoje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
oraz nie podlegają profilowaniu; 

10. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar 
Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

 

 

…………………………………………… 

data i podpis  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


