Klauzula informacyjna
Oświadczam, że 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. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1)
zostałem(am) poinformowana (y) przez Urząd Gminy Pawłowice i przyjmuję do wiadomości, iż:
1.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice jest Wójt
Gminy Pawłowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice,
tel. 32 47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl;
2.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel.
32 47- 56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl;
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach
niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
- w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie
danych o niepełnosprawności - art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - w ramach wykonywania szczególnych praw
przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem
kierowniczych stanowisk urzędniczych;
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie w jakim
podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych
niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W
odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich
sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona. Cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
4.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, organizacjom
międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
5.
Podanie danych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa i ich nie podanie
będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w procedurze rekrutacji, w pozostałym zakresie jest
dobrowolne;
6.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu,
wskazanego w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Jednocześnie
Pani/Pana oferta pracy w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów naboru może
być odebrana przez Panią /Pana osobiście, w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po
w/w terminie oferta zostanie odesłana do Pani/Pana. W przypadku danych podanych dobrowolnie do
czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej;
7.
Na podstawie art. 15 – 19 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
8.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania;
9.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dodatkowych
Ja,
niżej
podpisana(y)
…................................................................................................
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dodatkowo
w niniejszej ofercie pracy, niewymaganych prawem, do celów związanych z przeprowadzeniem procesu
rekrutacji pracownika na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Pawłowice, zgodnie z
art. 6
ust. 1 lit a) RODO.

....……………………………………………………………….
data i podpis kandydata

