Klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy na stanowisko urzędnicze
na podstawie 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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych
w Błaszkach reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Blaszkach
z siedzibą przy ul. Pomorskiej 6 98-235 Błaszki.
2. Ma Pani/Pan prawo skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem
powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych, tel. 43 829 20 46.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego
procesu rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu
Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Za Pani/Pana dobrowolną zgodą, dane mogą być również pozostawione
i przetwarzane w bazie osób ubiegających się o zatrudnienie na poczet przyszłych
procesów rekrutacji.
6. W przypadku wyrażenia zgody na poczet przyszłych procesów rekrutacji Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane w bazie osób ubiegających się o zatrudnienie
przez okres do 12 miesięcy (licząc od daty wpływu).
7. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie wymienionych
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Wyniki konkursu, w tym Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko) zostaną
upublicznione na okres 1 miesiąca na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych
w Błaszkach.
Przyjąłem/am do wiadomości:
…………………………………………………………………….
(data, podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacji
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższymi informacjami.
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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, dalej RODO wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy do celów bieżącej rekrutacji.

…………………………………………………………………….
(data, podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższymi informacjami.
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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, dalej RODO wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy do celów przyszłych rekrutacji.

…………………………………………………………………….
(data, podpis)

