Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacyjnego w Urzędzie Gminy Zabrodzie
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Zabrodzie, z
siedzibą w Urzędzie Gminy Zabrodzie przy ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować
ochronadanych@zabrodzie.pl

z

inspektorem

ochrony

danych

osobowych

pod

adresem:

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.
Wójt Gminy Zabrodzie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników,
jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda
na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy przekazywać:
o

o

Partnerom biznesowym:
 podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji;
 zewnętrznym dostawcom usług IT;
 innym naszym partnerom biznesowym, wspierających nas w bieżącej działalności.
Organom Administracji Publicznej oraz podmiotom wykonywującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z
przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzamy przez okres rekrutacji aż do momentu jego zakończenia oraz przez 90 dni po
zakończeniu celu, w którym zostały zebrane na potrzeby weryfikacji poprawności przeprowadzonego procesu
rekrutacyjnego lub gdyby z jakichkolwiek powodów musielibyśmy powtórzyć proces. W przypadku wystąpienia
ewentualnych sporów pomiędzy kandydatem a Administratorem, Administrator ma prawo do przetwarzania
danych osobowych kandydata aż do momentu zakończenia sporu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych
rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00
- 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

