Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest URZĄD MIASTA I GMINY w SKARYSZEWIE z
siedzibą UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 6, 26-640 SKARYSZEW;

2)

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych za pomocą adresu iodo@skaryszew.pl.;

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie
złożył Pan/Pani aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak
wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.;

4)

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania
przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Urząd Miasta i Gminy w
Skaryszewie zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.;

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z
kandydatem, który został wybrany w procedurze naboru lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i
tylko w zakresie w jakim udzielono zgody;

6)

7)

posiada Pani/Pan prawo:
a.

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b.

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c.

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d.

usunięcia danych osobowych;

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;

9)

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany bez profilowania.

………………………………………………………………….
Data i podpis

