Informacja
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 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) wiem, iż:

















Administratorem danych osobowych jest Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64 – 330
Opalenica, e-mail: info@opalenica.pl.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych :
Krzysztof Kaczmarek
e-mail: oc@opalenica.pl
tel: 61 44 77 281 wew. 49
dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na wolne
stanowisko pracy,
podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)
dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów
prawa,
dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217),

osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do
przenoszenia danych osobowych,
przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych
Osobowych),
Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych
danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
Gmina Opalenica nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z
naborem, lub zatrudnieniem,
Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Podane dane osobowe zostaną trwale usunięte z wszystkich nośników po upływie 3 miesięcy od
zakończenia procesu rekrutacji.
Dane osobowe przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

………………………..
(Podpis)

