ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULE INFORMACYJNE W PROCESIE REKRUTACJI
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sekretariat@niebylec.com.pl Urzędu Gminy Niebylec zgadzasz się na przetwarzanie przez Urząd Twoich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Tym samym będziemy mogli przesyłać Ci oferty pracy właściwe dla posiadanych przez
Ciebie kompetencji i umiejętności.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Gminy Niebylec, Niebylec 170, 38-114 Niebylec, w imieniu którego obowiązki administratora
pełni Wójt Gminy Niebylec.
Twoje dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko lub stanowiska pracy. Twoje
dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),
przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które zawarłeś(aś)
w swojej aplikacji (np. Twój wizerunek), wykorzystujemy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś przekazując nam swoje zgłoszenie
rekrutacyjne. Ich podanie nie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami,
dostawcom usług IT (takich jak hosting) oraz dostawcom systemów informatycznych. Ponadto, dane osobowe będą mogły zostać udostępnione
podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp (np. sądy, Policja, prokuratura).
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: sekretariat@niebylec.com.pl, bądź z inspektorem ochrony danych pod adresem
iod@niebylec.com.pl. Nasza Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem: www.niebylec.pl
w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO).
PRZYSZŁE REKRUTACJE NA WYBRANE STANOWISKO PRACY
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie w celu rozpatrzenia Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach na wybrane przez
Ciebie stanowisko pracy, umieść dodatkowo w CV następującą informację:
„Wyrażam zgodę się na przetwarzanie przez Urząd Gminy Niebylec moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją i prowadzeniem
przyszłych postępowań rekrutacyjnych na wybrane przeze mnie stanowiska pracy”.
W takim przypadku Twoje dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia przekazania ich do wiadomości Pracodawcy i przez ten
czas będą mogły zostać wykorzystane przez Pracodawcę w ramach prowadzonych postępowań rekrutacyjnych na wybrane przez Ciebie stanowisko
pracy. Po upływie tego terminu Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte. Oznacza to, że po 12 miesiącach od dnia przekazania swoich danych
do wiadomości Pracodawcy, będziesz musiał ponownie przesłać swoje zgłoszenie, jeżeli będziesz chciał, abyśmy nadal wykorzystywali Twoją
aplikację w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych.
W każdym czasie możesz wycofać niniejszą zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: sekretariat@niebylec.com.pl, iod@niebylec.com.pl
TWOJE PRAWA
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia swoich danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora.
Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że wykorzystujemy informacje dotyczące
Twojej osoby z naruszeniem przepisów prawa. Masz także prawo wycofać zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.
Cofnięcie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie działa jednak wstecz - oznacza to, że wywołuje skutek począwszy od momentu w którym
zostało przekazane do wiadomości Pracodawcy. Fakt wycofania zgody pozostaje zatem bez wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania,
którego dokonano przed momentem wycofania udzielonej wcześniej zgody.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI, ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić nam reakcję na przesłane zgłoszenie
aplikacyjne.
Twoje dane nie zostaną poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.

