
Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) podajemy poniższe

informacje

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy

Lichnowy jest Wójt Gminy Lichnowy, z siedzibą przy ul. Tczewskiej 6  82-224 Lichnowy, tel.

55 271-27-23 , e-mail : sekreatriat@lichnowy.pl.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz

przysługującymi Pani/Panu w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się z

wyznaczonym w Urzędzie Gminy Lichnowy Inspektorem ochrony Danych Osobowych. Dane

kontaktowe Inspektora: adres em-mail: iod@lichnowy.pl.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.a,b oraz c ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO), ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks

pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych w celu

przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego tj.:

1) na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych

niewymienionych w art. 22 tj. art. 22¹ § 1 ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o

pracownikach samorządowych i w tym zakresie podstawą ich przetwarzania jest art.6

ust.1 lit. a RODO,

2) na podstawie przepisów prawa w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 ustawy Kodeks

pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych i w tym zakresie podstawą ich

przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. c RODO,

3) w celu podjęcia działań wymaganych prawem niezbędnych przed zawarciem umowy i

w tym zakresie podstawą ich przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b RODO,

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym

warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. Podanie danych

osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne, ale brak ich podania może mieć

wpływ na ocenę złożonej przez Panią/pana aplikacji.
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5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie

obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania konkursu Pani/Pana dane osobowe

w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania ( tylko nazwa miejscowości) zostaną

umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lichnowy oraz na tablicy

informacyjnej Urzędu Gminy Lichnowy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia

celu, dla którego zostały zebrane w oparciu o obowiązujące Administratora przepisy tj.

dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy

Lichnowy zostaną dołączone do jego akt osobowych ( po zakończeniu roku  kalendarzowego w

którym ustanie stosunek pracy dokumenty przechowuje się przez 50 lat). Dokumenty aplikacyjne

kandydatów niewybranych, ale umieszczonych w protokole naboru będą przechowywane przez

okres 3 m-cy od zakończenia procedury naboru – po tym czasie nieodebrane podlegają

komisyjnemu zniszczeniu. Dokumenty aplikacyjne osób niewybranych do zatrudnienia i

nieujętych w protokole naboru nie odebrane w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru

podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pan./Pani prawo do żądania

od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub

ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału

w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

wykraczających poza wymagania określone przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia

naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane

nie będą profilowane.

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli

………………………………………………….
( data i podpis kandydata)


