Załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru na wolne stanowisko

…………………………..……………..
Miejscowość, data

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze
mnie dokumentach w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ……………………………..,
ogłoszonego w dniu ……………………………. roku.


TAK

NIE
Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę ……….…………………………..
Podpis………..………………………….

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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)informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany
przez Wójta Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, zwany
dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
gmina@czarnydunajec.pl lub telefonując pod numer: 18 26 135 40. Możesz również
skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora
ochrony danych Mateusza Latoszek, pisząc na adres: mlatoszek@czarny-dunajec.pl.
2. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu ww. rekrutacji. Podanie twoich
danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby
w procesie rekrutacji.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższego celu. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane na czas trwania procesu rekrutacyjnego.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania1.
1 * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

