
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

w ramach działań na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży   

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Komendant Opolskiej 

Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z siedzibą  

ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: iod@ohp.opole.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. W celu związanym z wykonaniem czynności   rekrutacyjnych oraz działań 

opiekuńczo - wychowawczych której Pani/Pan jest uczestnikiem a której 

przedmiotem jest obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym, wynikającym z art. 12 Ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 

poz. 1001) 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat, licząc 

od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. W przypadku niezakwalifikowania do uczestnictwa 

w jednostce OHP, kandydat ma prawo odebrać przekazane dokumenty w ciągu 

3 miesięcy. Po tym okresie kopie dokumentów zostaną zniszczone.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

7. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych 

9. Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych osobowych* 

10. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.** 

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna 

Pani/Pan że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

12. Posiada Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

13. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych  

14. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych  
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* 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

postanowień w zakresie podjętych działań przez jednostkę oraz nie może naruszać 

integralności pozostałych prawidłowo przekazanych informacji . 

. 
** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją i zrozumiałam/em jej treść 

 

    …………………………………………………                      …………………………………… 
                                     (miejscowość i data)                                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 


