DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania
wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze:
1. Administrator danych i kontakt do niego: Ośrodek Sportu i Rekreacji Biłgoraj, ul.
Targowa 15, 23-400 Biłgoraj.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich
przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem ochrony danych
poprzez adres e-mail: iod@bilgoraj.pl.
3. Informacje o odbiorcach danych: Księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji Biłgoraj.
4. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na
stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku
pracy z kandydatem wyłonionym w drodze naboru, w których Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji Biłgoraj ma możliwość wyboru kolejnego kandydat spośród pięciu
najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym
stopniu spełniających wymagania dodatkowe, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje
konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
5. Uprawnienia:
1) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie
w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Inspektora ochrony danych,
podany powyżej,
2) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
1
6. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 13. i nast.
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
7. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

.......................................................
/ czytelny podpis kandydata do pracy/

Oświadczenie do rekrutacji przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Biłgoraj, ul. Targowa 15, 23-400 Biłgoraj,
w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji Biłgoraj.”
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