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o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych
przeze  mnie  dokumentach  w  celu  realizacji  procesu  rekrutacji  w    Związku  Komunalnym
Biebrza z siedzibą w Zabielu, gm.Jaświły.

Infomacja Administratora w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym,
zgodnie  z  art.   13  ust.   1   i  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

1.        Administratorem  paniffana  danych  osobowych  jest  związek  Komunalny  Biebrza,
Zabiele   37,   19-124   Jaświły,   reprezentowany   na  zewnątrz   przez   Przewodniczącego
Zarządu Związku.; e-mail zkb@op.p±

1.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: z!sb@op._p_1_

2.   Podstawami  prawnymi  przetwarzania  danych  osobowych  w  celu  realizacji  procesu
rekrutacji  są:   1)  obowiązek  prawny  ciążący  na  administratorze  (art.  6  ust.  1  1it.  c
RODO) w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21  listopada 2008
r.   o   pracownikach   samorządowych;   2)   wyrażona   przez   Pana/Panią   zgoda   na
przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu (art. 6 ust.  1 lit. a) i/1ub art. 9 ust.
2 lit. a) RODO) w zakresie pozostałych kategorii danych.

3.   Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora
danych osobowych, operatorowi pocztowemu, podmiotom realizuj ącym archiwizacj ę,
obsługę  informatyczną.  Ponadto  informacja  o  wyniku  procesu  rekrutacji  zostanie
opublikowana w BIP Urzędu (imię, nazwisko, miej sce zamieszkania).

4.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
po  upływie  miesiąca  od  dnia jego  zakończenia  zostaną  przekazane  do  Archiwum
Zakładowego w celu zniszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
cofnięcia   zgody   w   dowolnym   momencie,   prawo   wniesienia   skargi   do   organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.   Podanie    przez    Panią/Pana    danych    osobowych    w    zakresie    kategorii    danych
określonych   w   ustawie   z   dnia  26   czerwca   1974   r.   Kodeks   pracy   oraz   aktach
wykonawczych,  a  także  w  ustawie  z  dnia  21   listopada  2008  r.  o  pracownikach
samorządowych  jest  wymogiem  ustawowym,  a  konsekwencją  niepodania  danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostał)m
zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7.   Pani/Pana    dane    osobowe    nie    będą   wykorzystywane    do    zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
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