
Kandydat na pracownika- klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych

PRACODAWCA

REKRUTACJA NA STANOWISKO:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Szczegółowa zgoda na przetwarzanie danych kandydata w celach rozliczeniowych rekrutacji

 

odpowiednio zaznaczyć   X

 * Brak zaznaczonej zgody w tym polu będzie równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji a dokumenty nie zostaną przyjęte

                                                                                                               miejscowość , dnia                                                 czytelny podpis kandydata 

GMINA OSIEK, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek a w jej imieniu: Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku
tel. 15 867 12 03; aktualne dane kontaktowe na stronie internetowej gmina-osiek.pl

GMINA OSIEK, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek a w jej imieniu: Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku
tel. 15 867 12 03; aktualne dane kontaktowe na stronie internetowej gmina-osiek.pl

iodosiek@compumix.pl oraz na adres j.w.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) o Ochronie Danych Osobowych
informujemy, iż: przetwarzamy dane osobowe kategorii zwykłej (m.in. imię, nazwisko, pesel, dane adresowe), dane dotyczące przebiegu
zatrudnienia i umiejętności oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) - w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa
dotyczących aktualnej i ew. przyszłych rekrutacji - w zależności od udzielonej zgody | podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. |
odbiorcami danych osobowych będą osoby i podmioty upoważnione biorące udział w procesie rekrutacji i jej weryfikacji | dane
osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i ew. przyszłych rekrutacji (w zależności od udzielonej zgody szczegółowej) |
Jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa lub wewnętrzny regulamin pracodawcy - Pani/Pana dane podstawowe będą mogły być
upublicznione w wyniku rekrutacji na stronie internetowej pracodawcy oraz w innych mediach | posiada Pani/Pan prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i/lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie | cofnięcie zgody na
przetwarzanie lub wniesienie sprzeciwu będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rekrutacji | ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

Cel przetwarzania
Wyrażam 

zgodę
Nie wyrażam 

zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji  *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

                                                                        ……….………………………………………………     ……………………..…………………………………………...………

KLAUZULE PracKandydat


