Sędziszów, dn. ……………………….…..
………………………………………………………..
nazwisko i imię

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r) informuje się, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Sędziszowa,
Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce
email.: kontakt@czi24.pl; tel. 512 666 944
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne
stanowisko urzędnicze lub wolne stanowisko urzędnicze – kierownicze zgodnie
z ustawą kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych;
4) Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy
przepisów prawa;
5) Podanie przez kandydata do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko;
6) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie
profilowanej;
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich;
8) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany
w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 4 do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Przy czym dokumenty kandydatów nie wybranych w naborze będą przechowywane
w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Urzędu Miejskiego w Sędziszowie
przez okres i na zasadach określonych w § 22 Procedury naboru (publ. tekst jednolity
Obwieszczenie Nr 5/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia 15 kwietnia 2016r);
9) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapoznałem/am/ się
…………………………………………………………..
podpis kandydata

