
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego
dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

 administratorem podanych danych jest Żłobek Publiczny w Zawadzkiem, ul. Powstańców Śląskich 1 47-120
Zawadzkie,

 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@  i  nfoic.pl,  
 celem  przetwarzania  danych  Pani/Pana  danych  jest  prowadzenie  dokumentacji  rekrutacyjnej, a podstawą

prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 podanie  danych jest  wymogiem ustawowym i  jest  obowiązkowe,  a  konsekwencją  niepodania  danych jest

odrzucenie wniosku,
 informacje  o  kandydatach,  którzy  zgłosili  się  do  naboru,  mogą  być  udostępniane  każdemu  w  trybie

ustawy  z  6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej  w  zakresie  objętym  wymaganiami
związanymi  ze  stanowiskiem  określonym  w  ogłoszeniu  o  naborze,  stosownie  do  art.  13  ust.  4  ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 dokumenty  aplikacyjne  osób  biorących  udział  w  procesie  rekrutacji  a  nie  zatrudnionych  będą
przechowywane  przez  okres  3  miesięcy  od  zakończenia  procesu  rekrutacji,  chyba  że  kandydat  wyrazi
zgodę na dłuższe ich przechowywanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO,

 dane  osobowe  kandydata  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  przetwarzane  są  w  oparciu  o  przepisy  prawa
(w  szczególności  Kodeksu  pracy  i/lub  innych  przepisów  szczególnych)  i  ich  podanie  jest  konieczne
w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego,  jakim  jest  zgodne  z  przepisami  przeprowadzenie  procesu
rekrutacji.  Niepodanie  danych  w  zakresie  wymaganym  przez  administratora  będzie  skutkować
niemożnością  realizacji  procesu  rekrutacji.  Pozostałe  dane  osobowe  przetwarzane  są  na  podstawie
Pani/ Pana dobrowolnej zgody,

 Żłobek  Publiczny  w  ramach  prowadzonej  rekrutacji  nie  przekazuje  Pani/Pana  danych  osobowych
innym odbiorcom oraz do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 może  Pani/Pan  wnieść  skargę  do  organu  nadzorczego,  jeśli  uważa  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  Pani/Pana

danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 

                                                                                                   Żłobek Publiczny w Zawadzkiem


