Klauzula informacyjna - rekrutacja
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
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Korsz z siedzibą Urzędu
Miejskiego w Korszach przy ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Oklińska, z którą może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: oklinska@togatus.pl lub pisemnie na adres Urzędu.
3. Pani/ Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych
(według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez
wysyłanie nam swojego zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość
udziału w rekrutacji.
4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa lub z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych np. w ramach obsługi systemów informatycznych.
6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie pracy, w przypadku:
a) wymienienia ich w protokole z przeprowadzonego naboru będą przetwarzane
przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.
W przypadku chęci odebrania złożonej w danej procedurze naboru dokumentacji
powinni Państwo zgłosić się osobiście do siedziby Administratora w terminie do 7 dni
roboczych od dnia upływu okresu 3 miesięcy, o którym mowa powyżej. Po tym czasie
oferty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny.
b) nie wymienienia ich w protokole z przeprowadzonego naboru będą
przechowywane do czasu ogłoszenia wyników naboru w Biuletynie Informacji
Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.
W przypadku chęci odebrania złożonej w danej procedurze naboru dokumentacji
powinni Państwo zgłosić się osobiście do siedziby Administratora w terminie do 7 dni
roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną
niezwłocznie zniszczone. Po tym czasie oferty zostaną zniszczone komisyjnie w
sposób trwały i nieodwracalny.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania
danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie została
wyrażona przez Panią/Pana zgoda) do innego administratora danych.
8. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy
prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez
profilowanie oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

