Załącznik nr 4 do Polityki Ochrony

„KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH”
Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej:
RODO), informuję, iż:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1, 33-210
Olesno (nazwa, adres, dane przedstawiciela).
Inspektor ochrony danych:
Kontakt do inspektora ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
iodo@gminaolesno.pl
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/f RODO).
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: w przypadku wygrania przez Panią/Pana naboru
Pani/Pana dane osobowe będą uwzględnione w informacji o wyniku naboru, która zostanie
upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Oleśnie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej (ewentualnie - inne organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych).
Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą (będą/nie będą) przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, (prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą (będą/nie będą) przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą (będą/nie będą) profilowane.

