Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, zw. RODO)
dla osób ubiegających się o zatrudnienie w ramach ogłoszonego naboru na podstawie ustawy z
dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Opatowski, z którym można się
skontaktować korespondencyjnie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, email:
powiat@opatow.pl lub Skrytka ePUAP: /itob629a04/SkrytkaESP
lub telefonicznie tel. (15) 86 82 971
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Roberta Bednarczyka, z którym można się
kontaktować wysyłając e-mail na adres: rbednarczykrodo@interia.pl
3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa przetwarzania:
Starosta Opatowski będzie przetwarzał Państwa dane w celu przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze, w tym również kierownicze stanowisko urzędnicze oraz realizacji
obowiązku przechowywania dokumentacji przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1. ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 26.06.1974 r.
Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach - w związku z art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
2. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art.
6 ust. 1 lit a) i/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w przypadku danych osobowych przekazanych
przez Panią/Pana w sposób dobrowolny z Państwa inicjatywy,
3. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art.
6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana na
wniosek administratora.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Pani/Pana dane będą
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych
Odbiorcami danych będą:


podmioty, którym Urząd może ujawnić Twoje dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;



podmioty przetwarzające – czyli podmioty, którym Urząd powierzył lub powierzy
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 28
RODO.
Zakres danych przekazany podmiotom przetwarzającym ograniczony jest
wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczonymi
usługami. Odbiorców tych danych obowiązuje klauzula zachowania poufności
pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych
osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:



przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, a następnie przez okres
wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który Urząd zobowiązany jest
stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach,



w stosunku do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie
udzielonej zgody - nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1)
2)
3)
4)

dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO,
ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art.
18 ust. 1 RODO,
5) w stosunku do Pani/Pana danych osobowych, które będą przetwarzane na podstawie
udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:


jest wymogiem ustawowym – wynika z ww. przepisów prawa, a konsekwencją ich
niepodania jest brak możliwości udziału w prowadzonej rekrutacji,



w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody
podanie tych danych jest dobrowolne.

8. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski
Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowej.

