KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych kandydata do pracy
Realizując wymogi 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119, str.1), przedstawiamy
Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Lubrzy
przy ul. Wolności 73 48-231 Lubrza, zwany dalej „Administratorem”, tel.: 77
4074650, fax: 77 4074651 email: urzad@lubrza.opole.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych,
Adres poczty elektronicznej: iod@lubrza.opole.pl. lub pisemnie na adres naszej
siedziby.
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
związku z art.221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w
ofercie pracy w Urzędzie. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy
na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody.
4. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody w każdym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji
celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości
rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
6. Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty i organy, którym Administrator Danych
Osobowych jest zobowiązany
udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa: służby, prokuratura, sądy oraz
inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny zgodnie z przepisami ustaw
szczególnych określających realizację przez nich zadań; podmioty i osoby z którymi
administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których
odbywa się przetwarzanie danych osobowych, np. obsługa prawna, obsługa
informatyczna, Poczta Polska i inne w zależności od potrzeb.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych kandydatów do
pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a
następnie mogą być usunięte po upływie okresu przechowywania w zależności do
kategorii archiwalnej danej sprawy.

9. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
10.
W sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.
Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

