Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza z
siedziba przy ul. Rynek 10 (58-230 Niemcza);
2. Administrator powołał inspektor danych osobowych Pana Tomasza Barańskiego i ma
Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@um.niemcza.pl oraz tel.
605-937-609
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu
obecnej rekrutacji i/lub przyszłych na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Kodeksu Pracy
z dnia 26 czerwca 1974 r. (art. 6 ust 1 lit c RODO), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (art. 6 ust 1 lit c RODO, art. 9 ust 2 lit b RODO);
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
1) Członkowie komisji rekrutacyjnej
2) Osoby odwiedzające siedzibę oraz stronę BIP Urzędu Miasta i Gminy – obowiązek
upowszechnienia informacji o wynikach naboru wynika z art. 15 ust 1 i 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
5. Pani/Pana dokumenty rekrutacyjne będziemy przechowywać przez 2 miesiące od
momentu zakończenia procesu rekrutacji. Po tym okresie dokumenty zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
− dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
− dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) ograniczenia przetwarzania, gdy:
− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
ich wykorzystywania,
− administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych
osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy
prawa (Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych, w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania
danych wymaganych prawem uniemożliwi wzięcie udziału w obecnym i/lub przyszłych
procesach rekrutacji
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZGODA
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które
podałam/em w dokumentach rekrutacyjnych w obecnym oraz w przyszłych procesach
rekrutacyjnych przez Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza z siedziba przy ul. Rynek 10 (58230 Niemcza), będącego administratorem moich danych osobowych

…………………………………………….
data, podpis kandydata

