
Klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy
na stanowisko referenta ds. infrastruktury gminy i zamowien publicznych

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) uprzejmie informuj?, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Sulow, Sulow 63,

22-448 Sulow

2. Osoba^ do kontaktu w sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych jest
inspektor ochrony danych, z ktorym mozna kontaktowac si? telefonicznie pod
nr tel. 084 682 6831 lub e-mail: iodo@sulow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe bedq. przetwarzane w celu przeprowadzenia biezacego
procesu rekrutacji;

4. Podanie danych na potrzeby biezacego procesu rekrutacji jest wymogiem
ustawowym i wynika z art. 22! Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze
zm.),

5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne i wymaga Pani/Pana jednoznacznie wyrazonej zgody;

6. Pani/Pana dane osobowe podane na potrzeby biezacego procesu rekrutacji beda^
przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji oraz 7 miesi^cy po jego
zakohczeniu

7. W przypadku wyrazenia zgody przyshiguje Pani/Panu prawo cofniecia zgody
w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania;

8. Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan
prawo dostejm do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie wymienionych
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

10. Pani/Pana dane osobowe nie bed$ przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz
nie podlegaj^ profilowaniu.

11. Wyniki konkursu s$ upubliczniane. Jesli Pani/Pan wygra post^powanie
rekrutacyjne, Pani/Pana dane osobowe (imi? i nazwisko, miejscowosc) zostana^
upublicznione na stronie BIP i tablicy ogloszen Urzedu Gminy Lukowica, zgodnie
z ustawa^ z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (t.j. Dz. U.
2018 r. poz. 1260 zezm.)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Oswiadczam, iz zapoznalam/em si? z powyzszymi informacjami. Jednoczesnie, wyrazam
dobrowolnie zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Urzad Gminy Sulow w celu realizacji procesu
rekrutacji.

(data, podpis)


