
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

◦ Administratorem danych osobowych pozyskanych od osoby zainteresowanej     
  nawiązaniem współpracy jest Urząd Gminy Żelazków, reprezentowany przez 
  Wójta Gminy Żelazków. tel. 62 752 18 60, e-mail : ug@zelazkow.pl

◦ Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. +48 63 240 65 32
   e-mail: tomasz.nowinski@comp-net.pl

◦ Dane osobowe pozyskane na potrzeby współpracy będą przetwarzane na   
   podstawie art. 6 ust. 1 lit a i Europejskiego 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 – 
   Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwanego dalej RODO.

◦ Dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu nawiązania 
   współpracy na zasadach opisanych w Zarządzeniu Nr 23/2020 Wójta Gminy 
   Żelazków  z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie w sprawie przeprowadzenia 
   naboru  na wolne  stanowisko do spraw zamówień  publicznych , bhp i    
   inwentaryzacji w szczególności w celu weryfikacji kopii dokumentów  
   potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzających   
    przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w szczególności świadectw pracy).

◦ Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy 
  o współpracę z wybraną osobą fizyczną.

◦ Dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o współpracę oraz dane osób, 
   które nie podały wymaganych informacji (nie przekazały kopii dokumentów) nie 
   będą dalej przetwarzane i zostaną usunięte z systemów i nośników danych naszej 
   firmy w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.

• Osoba odpowiadająca na zamieszczone ogłoszenie o współpracy nie jest 
  obowiązana do podania wskazanych w nim danych osobowych, jednakże ich 
   podanie jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do pracy.

• Zgoda na przetwarzanie danych musi być złożona dobrowolnie, konkretnie 
   oraz świadomie. Forma złożenia zgody musi jednoznacznie to wskazywać,
   z tego względu, dla celów dowodowych preferowana jest zgoda wyrażona
   w postaci pisemnej lub elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych może 
   być w dowolnym momencie wycofana, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej    
   wycofaniem.

• Dane pozyskane na potrzeby nawiązania współpracy nie będą przekazywane 
   innym odbiorcom, jednakże odbiorcą danych może być działający na zlecenie 
   podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania usuwania awarii.

◦ Osobie, która przekazała dane w związku z zamiarem nawiązania współpracy,  
  zgodnie z przepisami RODO, przysługuje prawo:



-dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania,
-żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, 
 które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych 
 danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
-żądania od niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 
procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Żelazków.

-żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy kwestionuje ona  
 prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić 
 prawidłowość tych danych,
-otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
 do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła w   
 odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o współpracy oraz przesłania tych danych  
 osobowych innemu administratorowi,
-wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej 
 danych osobowych.

◦ W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 10 lit a- f niniejszej informacji, 
   uprzejmie prosimy o posługiwanie się danymi kontaktowymi Administratora danych 
   lub Inspektora Danych Osobowych zamieszczonymi w niniejszej informacji.

◦ Zgodnie z art. 77 RODO, osobie która przekazała dane w związku z zamiarem 
  nawiązania współpracy przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 
   Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.


