
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  ust.  2  rozporządzenie 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 – (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016

r.) dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku,

76-200  Słupsk,  ul.  Mierosławskiego  10.  Pozostałe  nasze  dane  kontaktowe  to:  e-mail:

sekretariat@word.slupsk.pl , telefon 059-848-21-30.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy, na które

zgłosiła/zgłosił Pani/Pan swoją ofertę i jego dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jest: art. 221

ustawy Kodeks pracy.

Pracodawca  nie  żąda  podania  innych  danych  niż  wynikające  z  ww.  przepisów,  gdyby  jednak

kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzania będzie zgoda kandydata na

przetwarzanie jego danych osobowych przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na

wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.

3. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą  przekazywane innym podmiotom,

którym  zlecane  są  usługi  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  (w  szczególności

podmiotom  wspierającym  usługi  informatyczne).  Takie  podmioty  będą  przetwarzać  dane  na

podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania łączącego stosunku prawnego oraz w

obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji) związanej z tym stosunkiem,

ustalanym odrębnymi przepisami.

6.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  ich

sprostowania  jeżeli  są  niezgodne  ze  stanem  rzeczywistym,  usunięcia  lub  ograniczenia

przetwarzania.
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7.  Posiada  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Głównego  Inspektora  Ochrony  Danych

Osobowych.

8.  Podanie  danych  jest  wymogiem  ustawowym.  Konsekwencją  ich  niepodania  będzie  brak

możliwości udziału w naborze na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, jak równieź spowoduje

niemożność realizacji obowiązków podatkowo-składkowych.

Oświadczam, że zapoznałam(-em)  się  z  treścią klauzuli  informacyjnej,  w tym z informacją  o celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych ich poprawiania,

sprostowania, usunięcia lub ograniczeni przetwarzania prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawie przenoszenia danych, prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

...............................................                                          ......................................................

   (miejscowość i data)                                                             (podpis osoby składającej oświadczenie)


