Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacji celem zatrudnienia
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000), i art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Rozporządzeniem 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 (RODO), informuję, że:


















Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brojce, z siedzibą w Urzędzie Gminy w
Brojcach przy ul. Długiej 48, 72-304 Brojce,
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email: odo@brojce.net.pl, nr tel: 913861194. Z inspektorem ochrony danych można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne
stanowisko pracy,
Administrator uznaje złożenie dokumentów aplikacyjnych za dorozumianą zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji i zatrudnienia,
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest w szczególności art. 22 - 222
ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 2018r. poz. 917), Ustawa o pracownikach samorządowych, oraz
zgoda wyrażona zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy
przepisów prawa,
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata
do pracy albo w przypadku zatrudnienia, przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia,
Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a
także prawo do przenoszenia danych osobowych,
Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ,
Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli dane zostały przekazane w oparciu o takową
zgodę.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym lub zostały one przekazane za zgodą osoby
przekazującej. Brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
Administrator nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem
lub zatrudnieniem.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

…………………………., ……………….
(miejscowość, data)

…………………………………………………………
(Imię i Nazwisko)

…………………………………………………………
(czytelny podpis)

