Klauzula o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Wójt Gminy Wałcz z siedzibą w Wałczu, ul.
Dąbrowskiego 8.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 67258 02 41 wew. 58, e-mail
z.klocek@gminawalcz.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz..1282 t.j.) oraz Kodeksu pracy i aktów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 2981 Kodeksu pracy w związku z prowadzonym
naborem na wolne stanowisko urzędnicze:
……………………..…………………………………………………………………..*.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami określonymi w
zarządzeniu Nr 104/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Wałcz oraz na wolne
urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Wałcz.
6. Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych
będzie podstawą do odrzucenia oferty.
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i
organizacji międzynarodowych.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w innych celach, niż związane
z prowadzonym naborem.
11. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będą podlegały profilowaniu.
* należy określić stanowisko oraz datę ogłoszenia
Zapoznałam/em się:

…………………………………….
(data i czytelny podpis kandydata)

