Wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez Burmistrza Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w celu
przeprowadzenia post ępowania rekrutacyjnego.
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Podpis kandydata do pracy

Oświadczam, i ż zostałem/am poinformowany/a o tym że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Burmistrz
Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest mo żliwy pod adresem:
1) Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
2) e-mail: d@utn. c i eszympl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego post ępowania
rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporz ądzenia o ochronie
danych (dalej zwanego: RODO).
4. Osobie, której dane dotycz ą przysługuje prawo •do cofni ęcia zgody w dowolnym
momencie bez wp ływu na zgodno ść z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofni ęciem.
5. Odbiorcą danych mogą być firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe
oprogramowania, z którego korzysta Urz ąd. Podstawą prawną przetwarzania danych
w naszym imieniu jest art. 28 RODO.
6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym b ędą przechowywane przez okres nie
dłuższy niż do czasu zako ńczenia procesu rekrutacyjnego tj. 3 miesi ące od daty
zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej,
następnie zgodnie z kategori ą archiwaln ą określoną w jednolitym rzeczowym wykazie
akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzia łania archiwów zak ładowych ( Dz.U. Nr 14,
poz. 67 z późn.zm.).
7. Osobie, której dane dotycz ą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub usuni ęcia. Ponadto przys ługuje jej prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach okre ślonych w art. 18 RODO.
8. Osobie, której dane dotycz ą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych
osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wy łącznie zgodności z prawem
przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy za ś przebiegu procesu rekrutacji.
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowi ązkowe,
jednak jest warunkiem umożliwiaj ącym ubieganie si ę o przyj ęcie kandydata do pracy
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
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