Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Gmina Stary Dzików

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 631-80-50,
e-mail: urzad@starydzikow.pl

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Gmina Stary Dzików wyznaczyła inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:
iod@data-partners.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o pracownikach
samorządowych i Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika.
Pani/Pana dane osobowe podawane dodatkowo, jak np. dane kontaktowe,
będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w
dowolnym czasie.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia naboru i po
upływie tego okresu będą usunięte w przypadku, gdy nie zostaną odebrane
osobiście przez osobę udostępniającą.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim
Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia ochrony danych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Dane pozyskane od zainteresowanej osoby aplikującej w naborze na wolne
stanowisko urzędnicze.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o pracownikach
samorządowych, Kodeksu pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika.

