KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

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 – RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
Wójt Gminy informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez
Wójta Gminy Ujazd z siedzibą w Ujeździe, 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6.
Z Administratorem można się kontaktować listownie: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, przez adres
e-mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl oraz telefonicznie pod numerem: (44) 719-21-29,
(44) 719 21 23.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod
numerem telefonu: (44) 719-21-29 lub pod adresem e-mail: iod@ujazd.com.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i lit c RODO w zakresie
wskazanym w przepisach prawa pracy tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, przetwarzane będą na
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Jeśli w dokumentach zawarte są dane, a których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie
Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w
dowolnym czasie.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisani art. 15 RODO),
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych
jest dobrowolne – dane osobowe zawarte w dokumentach, wykraczające poza katalog ustawowo
niezbędny, będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody kandydata.
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem się powyższą klauzula informacyjną, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania
…………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………
(czytelny podpis)

