Załącznik nr 4
Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o tym że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Wójt Gminy Zabrodzie
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
e-mail: ochronadanych@zabrodzie.pl
3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie
udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzanie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. dane osobowe, mogą być również przetwarzane w innych celach np. w innym procesie
rekrutacyjnym, jeśli wyrazi Pan/Pani osobną zgodę na dokonanie określonego
przetwarzania.
5. dane osobowe, zawarte w ogłoszeniu rekrutacyjnym możemy przetwarzać również w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą
prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane
osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu,
dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub
organami państwowymi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzanie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. przysługuje Panu/Pani, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
7. odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty działające na Nasze
zlecenie i przetwarzające dane w określonym celu wyłącznie na Nasze polecenie, np.
podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
8. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie
dłuższy niż przez okres 3 miesięcy
9. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Wójta Gminy
Zabrodzie. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do
przeniesienia danych.
10. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten
będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy
wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś
przebiegu procesu rekrutacji.
11. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe,
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy
w Urzędzie Gminy Zabrodzie.

…………………………………………………….
( Data/Podpis kandydata)

