Wijewo, dnia ……………………….
…………………………………………
imię i nazwisko kandydata

Obowiązek Informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy:
•

Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Wijewo z siedzibą w Urzędzie
Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo.

•

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wijewo jest Pani Anna WłoczewskaGrys, adres e-mail: iod@wijewo.pl, tel. 65 549 40 85 wew. 38.

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji w ramach niniejszego
ogłoszenia oraz późniejszej archiwizacji w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w ramach
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie
danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO, na podstawie wyrażonej
przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie w jakim podanie
danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych
niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie.

•

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty
na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia
zakończenia procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.). Po tym okresie Pani/Pana dane
zostaną zwrócone lub zniszczone.

•

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz prawo
do ich sprostowania. Ze względu na charakter pozyskanych danych nie przysługuje
Pani/Panu prawo do ich usunięcia, wycofania zgody lub przeniesienia danych, gdyż
wiąże się to z rozwiązaniem stosunku pracy.

•

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy
unijnego rozporządzenia RODO.

•

Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

•

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych
…………………………………………
podpis kandydata

