Klauzula informacyjna – nabór
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Suchań, ul.
Pomorska 72, 73-132 Suchań.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem
e-mail iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na
adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy
Administratora oraz podmioty które nam pomagają w realizacji celu z
którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.
5. Dokumenty aplikacyjne Pani/Pana:
- który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego
akt osobowych i będą przechowywane przez okres określony przepisami
prawa;
- który w procesie naboru zakwalifikował się do dalszego etapu i został
umieszczony w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane
osobiście przez zainteresowanych.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo
do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak że prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie, powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
dotyczące ochrony danych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie imię (imiona) i nazwisko, imiona
rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w
oparciu o Kodeks Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

