Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie

z

art.

13

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 (Dz.
Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie
mający siedzibę przy ul. 5 Stycznia 5a , 64-200 Wolsztyn , reprezentowany przez Dyrektora.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych prawem, tj. dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
3. Podstawą prawną przetwarzania są:
 art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 ustawa z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom.
Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat – wyznaczony przez
administratora, wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz innych
aktów prawnych. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały wyłonione w procesie naboru,
mogą zostać zwrócone na podstawie pisemnego wniosku.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, w zakresie wynikającym z przepisów do usunięcia danych lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów RODO.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.
10. W przypadku, kiedy podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów
prawa, brak podania danych osobowych sprawia pozostanie wniesionej sprawy bez rozpatrzenia.
11. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
Marcin Kosicki iod@presstu.pl, tel. 500 350 043

