KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 w. 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) (Dz.Urz.UE.L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm)
Urząd Gminy w Lelisie informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lelis z siedzibą
w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, tel. (29) 761 19 81, e-mail: sekretariat@lelis.pl
dalej zwany „Administratorem”.
2. Wójt Gminy Lelis wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest
możliwy pod numerem telefonu (29) 761-19-84 lub adresem email iod@lelis.pl .
3. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

5.
6.

7.

8.

1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z:
a) art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)
b) rozporządzeniem 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 (Dz.U. z 2017 r.
poz. 894)
2) art. 6 ust.1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest
obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do
momentu jej cofnięcia, lub
2) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
Informuję, że mają Państwo prawo do:
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
1) obowiązkowe, ze względu na przepisy prawa pracy,
2) dobrowolne, jeżeli obywa się na podstawie Państwa zgody.

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
10. Informuję ponadto, że w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane
na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody może zostać dokonane w
takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

