OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych, przez Urząd Gminy Pionki, reprezentowany przez Wójta Gminy Pionki,
ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
......................................................
(data i podpis kandydata)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1.Administratorem Danych Osobowych kandydatów do pracy jest Urząd Gminy w Pionkach
ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki reprezentowany przez Wójta Gminy Pionki
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e- mail : iod@gmina-pionki.pl
3.Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia rekrutacji,
kontaktu w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
4.Kategoriami odbiorców danych osobowych będą organy uprawnione do otrzymania danych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, użytkownicy BIP Urzędu Gminy w Pionkach
w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania osoby wyłonionej w naborze do
zatrudnienia. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
5.Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób
zakwalifikowanych do zatrudnienia będą dołączane do akt osobowych. Dane kandydatów
nie wybranych będą przechowywane przez okres nie dłużej niż 3 lata, a następnie podlegają
zniszczeniu.
6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują kandydatowi, z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
7.Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
8.Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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