Część informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia
04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków
Komunalnych, ul. Cicha 5,10-313 Olsztyn;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem wskazanym wyżej
oraz pod numerem telefonu 89 526 28 50, a także za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: iod@zlibk.olsztyn.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2019.1040 ); art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych wskazanych w CV i w liście
motywacyjnym jeżeli dotyczą danych innych niż: imię (imiona) i nazwisko, data
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia; art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes administratora)w zakresie danych zbieranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów
kwalifikacyjnych. Uzasadniony interes administratora polega na konieczności wyboru
odpowiedniej osoby na stanowisko na które odbywa się rekrutacja.
4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu: oceny Pani/Pana
kwalifikacji do pracy oraz oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na
rekrutowanym stanowisku;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty
ogłoszenia wyników lub do czasu odwołania zgody;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem- na zasadach określonych w RODO;
7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
narusza w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
9. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym;
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.

