Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
kandydata na pracownika Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Wojniczu
Zgodnie z art. 13 i 15 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE. L. 2016r. nr 119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest Dyrektor Centrum EkonomicznoAdministracyjnego w Wojniczu z siedzibą przy ul. Rynek 30, 32-830 Wojnicz, kontakt mailowy
pod adresem: cea@wojnicz.pl
2. W Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Wojniczu został wyznaczony inspektor danych
osobowych. z którym kontakt jest możliwy pisząc na adres mailowy: cea@wojnicz.pl lub
listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych,
umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy przetwarzane będą w oparciu o
przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i innych przepisów szczególnych), a ich
podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego jakim jest zgodne z
przepisami zatrudnienie pracownika w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Wojniczu
oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Pozostałe dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani zgody.
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody
na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez
przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: cea@wojnicz.pl
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych
9. Przetwarzanie Pana/Pani danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

