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Imię i nazwisko

miejscowość i data

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 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)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ z siedzibą w CZELADZI, ul. Orzeszkowej 12

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – d.zero@wodociagi.czeladz.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji procedury naboru na
wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r; Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
4) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w rekrutacji.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie odrzucenie oferty.
5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego
naboru i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne
kandydatów, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu naboru i zostaną
umieszczone w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym
wykazem akt. Oferty pozostałych kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres
3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które
brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone
dokumenty aplikacyjne będą niszczone
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
8) Osoba której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą
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Czytelny podpis

