KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
rekrutacja na stanowisko pracy
1. Szanowna Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych
w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obrońców Pokoju 21,
36-100 Kolbuszowa.
2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail:
rodo@kolbuszowa.pl.
3. Dane będą przetwarzane w zakresie określonym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. 2018.917 ze zm.) oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz.U. 2016.902 ze zm.), a także na podstawie wyrażonej zgody.
4. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018.917 ze zm.) jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody.
Nadmienia się, że CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną
usunięte.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zakończenia
rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
Ponadto:
 w przypadku wygrania naboru Pani/Pana dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do
akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji
pracowniczej
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia
i nazwiska oraz adresu zamieszkania, w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres
co najmniej 3 miesięcy. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym
w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej/ Gminę
Kolbuszowa, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym
np. dostawcom IT.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w procesie rekrutacyjnym.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie
analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie
Miejskim w Kolbuszowej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.

Administrator

