Dane osobowe – klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla
kandydatów do pracy.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119, poz. 1 z 04.05.2016 r. ) informuję, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Łochowa, Aleja
Pokoju 75, 07-130 Łochów.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Marka
Cendrowskiego, który w jego imieniu nadzoruje strefę przetwarzania danych
osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji,
w szczególności w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji zawodowych, zdolności
i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.
Podstawa prawna przetwarzania są: art. 6 ust.1 lit. c), RODO – ustawa
o pracownikach samorządowych, przepisy kodeksu pracy i wydane i na ich
podstawie przepisy wykonawcze – w zakresie danych określonych
w szczególności w art. 22¹ kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie
danych kontaktowych i innych prywatnych danych podanych dodatkowo.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy
uprawnione przepisami prawa.
5) Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego
w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą
przechowywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6) Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania w zakresie danych przetwarzania na podstawie zgody, wniesienia
skargi na przetwarzanie danych przez administratora do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie
określonym przepisami prawa, ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem
kandydatury bez rozpatrzenia w procesie rekrutacji. Podanie danych
kontaktowych/dodatkowych jest dobrowolne, na podstawie wyrażonej zgody
przez Pana/Panią na ich przetwarzanie.
8) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą profilowane.

