KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO
PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Czarny Dunajec,
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34- 470 Czarny Dunajec, kontakt mailowy pod adresem :
gmina@czarny-dunajec.pl, tel.: 18 261 35 12.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pisząc na adres email: ewa.smardz-chlebek@czarny-dunajec.pl.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO),
która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna
będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać
odwołana w dowolnym momencie.
Przepisy prawa pracy : Art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty tylko i wyłącznie upoważnione na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. jednostka służby medycyny pracy (dotyczy
wybranego kandydata na wolne stanowisko urzędnicze). Ponadto informacja o wynikach
naboru jest udostępniana poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny
Dunajec oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3
miesięcy (podawane jest imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz uzasadnienie dokonanego wyboru).
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji.
6. Mają Państwo prawo do:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 prawo dom sprostowania swoich danych osobowych
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 prawo usunięcia danych osobowych
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowania rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa
innych danych jest dobrowolne.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

