Klauzula Informacyjna
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Wójt Gminy Izbicko
ul. Powstańców Śląskich 12
47-180 Izbicko
Tel. 77 4617221
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@izbicko.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
poprzez nr tel.668620696.
4. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w celu i na potrzeby procesu
rekrutacji, w zakresie przekazanym administratorowi przez osobę fizyczną, której dane dotyczą
w CV.
5. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, która chce przystąpić do procesu rekrutacji musi
zamieścić w swoim CV co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia,
telefon kontaktowy, adres e-mail, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Osoba, która nie
poda minimalnego zakresu danych osobowych nie zostanie uwzględniona w procesie
rekrutacji a jej dane zostaną niezwłocznie usunięte.
6. Wszystkie dane osobowe wszystkich osób fizycznych, które będą brały udział w procesie
rekrutacji, zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji.
7. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo :
o dostępu do swoich danych osobowych i wszystkich informacji zamieszczonych w klauzuli
informacyjnej;
o sprostować swoje dane osobowe jeżeli okażą się niepełne bądź nieaktualne, bądź zmienią
się podczas procesu rekrutacji;
o żądania usunięcia swoich danych osobowych,
o żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych np. w przypadku
zakończonego procesu rekrutacji, osoba fizyczna może zażądać nie usuwania jej CV do
następnego procesu rekrutacji;
o sprzeciwić się części bądź całości przetwarzania jego danych osobowych jeżeli uważa, że
administrator nie powinien posiadać takich danych, bądź gdy administrator pozyskał dane
osobowe z innych źródeł;
o żądać przeniesienia swoich danych osobowych we wskazany możliwy technologicznie
sposób na wskazanego odbiorcę;
o wycofać zgodę na udział w procesie rekrutacji, tym samym na przetwarzanie swoich
danych osobowych;
o wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jej dane nie
były przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.
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