INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Realizując obowiązek wynikający z 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 (określanego jako
„RODO”), uprzejmie informujemy, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z
określonymi poniżej zasadami:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.
W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z
Inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@proszkow.pl bądź na adres siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko
podinspektora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie:
• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych;
• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji, jak również w celu realizacji ewentualnego
zatrudnienia i jego dalszego przebiegu, będzie przetwarzał także dane podawane dobrowolnie, tj. inne
niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
Podanie danych wynikających z przepisów prawnych ma charakter obligatoryjny. Podanie innych
danych, nie wynikających z przepisów, odbywa się na zasadzie Pani/Pana dobrowolności.
Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje brakiem możliwości
udziału kandydata w procesie rekrutacji.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź inne podmioty, które na
podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz
Prószkowa, w szczególności w związku ze świadczeniem usług informatycznych, doradczych,
szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których
zostały pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………………………..
Miejscowość, data

……………………………………
Podpis

Oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę w Urzędzie Miejskim w Prószkowie dotyczące
przetwarzania danych osobowych

imię i nazwisko kandydata …………………..……………………………………………..……………………………………….…………………
dotyczy naboru na stanowisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Niniejszym oświadczam, że:
- zostałam/-łem poinformowana/-y o posiadaniu prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
podawanych dobrowolnie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) dobrowolnie wyrażam zgodę na administrowanie
i przetwarzanie moich danych osobowych podawanych nieobowiązkowo, tj. innych, niż wynika to m.
in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej,
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także innych przepisów szczególnych,
zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach podanych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego
przebiegu - m.in. takich jak: nazwisko rodowe, szczególne osiągnięcia zawodowe, zainteresowania.

....................................................................
czytelny podpis

