Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6, pkt 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 (w skrócie RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych;
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13, pkt 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 (w skrócie RODO) informuję, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ożarowice,
z siedzibą przy ul. Dworcowej 15, 42-625 Ożarowice;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Ożarowice może się
Pani/Pan skontaktować pod adresem: Urząd Gminy Ożarowice, 42-625 Ożarowice ul.
Dworcowa 15 lub adresem e-mail iod@ug.ozarowice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz
wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na podstawie art. 6, pkt 1, lit. a) RODO
w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
4. Podane przez Panią/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, lecz nie dłużej niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania kandydata do zatrudnienia, konsekwencją
niepodania danych będzie nierozpoznanie dokumentacji aplikacyjnej;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
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(Data i podpis)

