
Klauzula informacyina oraz zgody dla kandydat w do pragy

Klauzula Zgody
Zgodnie z art.o ust.t lit. a og lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia Ż7

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE i 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko konserwator w Urzędzie Gminy Mysłakowice'

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RoDo.

PodPis kandYdata do PracY

Klauzula informacyjna
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2OL6l67g z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os b

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich

danyclr oraz uchylenia dyrektywy g5l46lwE (og lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)'

1. Administratorem danych osobowych jest W jt Gminy Mysłakowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy

Mysłakowice, 58-533 Mysłakowice, ul. Szkolna 5, tel. 7516439960, adres e-mail:

sekretariat@ myslakowice.Pl.
2. lnspektor ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Gminy Mysłakowice, 58_533 Mysłakowice, ul' Szkolna

5, adres e-mail: biuro@rodostar.Pl
3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji, do kt rego przystępujesz składając

dokumenty aplikacyjne. lvlożemy r wnież przetwarzać Twoje dane w związku z realizacją zada

wynikających z dostępu do informacji publicznej'

ł.'gędzLmy przetwarzać Twoje jane osobowe w związku z m.in. realizacją zadari wynikających

z przepis w ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy'

5. Dokumenty aplikacyjne w przypadku wygrania rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych,

prowadzonychwReferacieRso.Kadry,przechowywanezgodniezJRWA.Dokumentyaplikacyjne
pozostałych kandydat w będą wydane zainteresowanym lub w przypadku, gdyby zainteresowany nie

zglosił się po ich odbi r niszczone w spos b mechaniczny przez Referat RSo _ Kadry, po upływie miesiąca

od dnia zakoriczenia rekrutacji'
6' Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

- prawo żjdania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych'

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z lnspektorem ochrony Danych (done kontaktowe

powyżej).
l' w przvpaaru nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci takźe

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj' Prezesa

Urzędu ochrony Danych osobowych.
8' Podanie priez Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla cel w związanych

z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko konserwatora

(data i podPis kandYdata do Pracy)


