A. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (nabór pracowników)
1) Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Urząd Miasta Piechowice
ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice;
2) Inspektor Ochrony Danych Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt: biuro@msvs.com.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz odpowiednio
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji procesu naboru pracowników na
stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piechowice, stosownie do postanowień art. 221
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), również w
celu zabezpieczenia roszczeń, a w pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana zgody (art.
6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom i podmiotom odwiedzającym
stronę Biuletynu Informacji Publicznej w związku z publikacją wyników naboru. Dane
osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania tj. aż do zakończenia procesu naboru pracowników (oraz okres 3
miesięcy po jego zakończeniu) chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przechowywanie
dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji, tak długo jak wyrazi
Pani/Pan zgodę;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed cofnięciem zgody;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu
Pracy, odmowa podania danych uniemożliwi Pani/Panu udział w procesie rekrutacji do
pracy;
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszego procesu naboru pracowników.

Klauzula zgody na wykorzystanie danych w kolejnych naborach
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych
naborach prowadzonych przez Urząd Miasta Piechowice, ul. Kryształowa 49, 58-573
Piechowice przez okres najbliższych 12 miesięcy.

………………………………
(data, czytelny podpis kandydata)

