KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE NA
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY KROKOWA.

Na podstawie art. 13 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, zwanego
dalej RODO, informujemy Panią/Pana, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29,
84-110 Krokowa.,

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@krokowa.pl;
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na
wskazane stanowisko pracy;
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 917 z póź.zm), ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 1260 z poź.zm) oraz zgoda kandydata
do pracy;
Nie podanie danych ustawowo wymaganych skutkowało będzie brakiem udziału w procesie
rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji;
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa, a dostęp do tych danych będą posiadały wyłącznie osoby
upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania służbowych
obowiązków;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;

Do Pani/Pana uprawnień w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych należą:

prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych w każdym momencie, gdy są one
niepoprawne, jak też prawo do uzupełnienia swoich danych, gdy są one niekompletne;
prawo żądania usunięcia danych osobowych;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wycofanie się ze zgody
należy złożyć w formie pisemnej;
prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-103 Warszawa ul.
Stawki 2, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Informacja o wymogu podania danych
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.

