INFORMACJA DFOTY CZ ĄC A OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSOB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
W Z,AKLADZIE GOSPODARIfl KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W NIEMODLINIE

z art. 13 ust. I-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RadY (UE)
z: dn. 2] kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób ftzycznych w
Zgodnie

201616]9

rwiązku

z ptzetwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego ptzępływu takich danych orazuchYlenia
dyrektywy g5l46lwE, (ogolne rozporządzenię o ochronie danych), zwanego dalej RODO - informuję,Że:

1.

Administrator danych osobowych
Administratorem PanilPana danych osobowych jest Dyrektor Zakadu GosPodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie, z siędzibą Gościejowice Małe I2, 49-100 Niemodlin

2.

Inspektor ochrony danych
W Za|<ładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie został Wznaazony InsPektor
danych osobowy.h goo; zktorym można się skontaktować przez e-mail biuro@zgkimniemodlin.Pl
lub pod adresem: Z,a|<ład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, GoŚciejowice
Małe I2, 49-100 Niemodlin

3.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
. Administrator będzie przetwarzaópana/i dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji na

.

stanowisko, na które został złożona aplikacja.
podstawą prawną przetwarzaniapanalidanych

1)

2)
3)

osobowych są
ustawa z dnia 26 częrwca I97 4 - Kodeks pracy
ustawa z dnia21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych

4.

Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpoŚrednio z PrzePisu Prawa
Podanie danych ma charakter obligatoryjny

5.

Konselcwencj e niepodania danych osobowych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych
przeprow adzenia procesu rekrutacj i

6.

Okres przechowywania danych osobowych
pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do,przeProwadzenia naboru
(z uwzględnieniem 3 miesĘcy, w których Dyrektor Zakładl Gospodarki Komunalnej
i Mięszkaniowej w Niemodlinie ma mozliwośó wyboru kolejnego wyłonionego kandYdata,
w przlpadku, gd} ponownie zaistnieje koniecznośó obsadzenia tego samego stanowiska PracY).

7.

Prawo dostępu do danych osobowych

nie jest obowiązko*:, ale jest niezbędne

do

przysługują pani/panu prawo dostępu do treściswoich danych otaz Prawo ich:
spróstow iniu, usunięcia, ograniczenia ptzetwarzania, przenoszenia danYch, a takŻę
vtrytażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma PantlPan Prawo cofnięcia zgodY
w dowolnym momencie.

8.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczęgo zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie
przepisów prawa m.in. informacja o wynikach naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na
BIp Urzędu Miejskiego w Niemodlinię oraz na tablicy ogłoszeń Zal<ładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie.
pani/pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwatzającym, w mviązku z realizacją
umów zawaĘch przez Zat<ład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, w ramach

,

których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w

łm np. dostawcom

usług IT.

