Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem
stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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 zwanego w dalszej
części „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Goworowo
reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą, przy ul. Ostrołęckiej 21 w Goworowie 07-440,
e-mail: ug@goworowo.pl, tel. (29) 761 40 66, (29) 761 40 43, (29) 761 40 33.
2. W Urzędzie Gminy Goworowo powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
Pani Magdalena Topa z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@goworowo.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust
1 pkt c) RODO oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy Goworowo.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji chyba, że przechowywanie
danych osobowych przez okres dłuższy wymagane jest przepisami prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w
granicach określonych w przepisach prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych
obligatoryjnych może uniemożliwić bądź utrudnić udział w prowadzonym procesie
rekrutacyjnym.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt
tylko z wybranymi kandydatami.
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.
Urząd Gminy Goworowo reprezentowany przez Wójta Gminy, ul. Ostrołęckiej 21, 07-440
Goworowo w celu rekrutacji. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest
dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią
klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
………………………………………
( data i czytelny podpis wnioskodawcy)
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