KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU URZĘ DNICZYM,
W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZ ĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CIESZYNIE
Zgodnie z art. 1 3 ust. 1 i 2 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201.6/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz ądzenia o ochronie danych) (D.z. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej
rozporz ądzeniem 2016/679 informujemy, i ż:
.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400
Cieszyn, tel. 33 4794 200, urzad@um.cieszyn.p1;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urz ąd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
iod@um.cieszyn.p1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b ędą w celu przeprowadzenia post ępowania rekrutacyjnego
na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. D.z. U. z 2018, poz. 917,
ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz ądowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1260, ze zm.) oraz wyra żonej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a) rozporz ądzenia 2016/679).
Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest
traktowane jak wyra żenie zgody na ich przetwarzanie. Je żeli w dokumentach zawarte s ą dane
wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (szczególne kategorie danych
osobowych), a obowi ązek ich podania nie wynika z przepisów prawa, konieczna b ędzie Pani/Pana
dodatkowa zgoda pisemna na ich przetwarzanie*;
4. W przypadku podania danych, których obowi ązek podania nie wynika z przepisów prawa ma
Pani/Pan prawo do cofni ęcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wp ływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym b ędą przechowywane przez okres nie d łuższy niż do
czasu zako ńczenia procesu rekrutacyjnego, tj. 3 miesi ące o.d daty zamieszczenia informacji
o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, nast ępnie zgodnie z Rozporz ądzeniem.
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu dzia łania archiwów zakładowych (Dz.
U. z 2011 r., nr 14, poz. 67, ze zm.);
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych b ędzie komisja rekrutacyjna powo łana zarządzeniem przez
Burmistrza Miasta Cieszyna. Odbiorc ą danych mogą być również firmy informatyczne, które
świadcz ą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta Urz ąd. Podstawą prawną
przetwarzania danych w naszym imieniu (powierzenie przetwarzania danych) jest art. 28
rozporz ądzenia 2016/679;
7. Posiada Pani/Pan prawo dost ępu do tre ści swoich danych, prawo ich sprostowania, usuni ęcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, i ż przetwarzanie danych osobowych dotycz ących Pani/Pana danych narusza przepisy
rozporz ądzenia 2016/679;
9. Podanie przez Pani ą/Pana danych osobowych w zakresie wynikaj ącym z Kodeksu Pracy oraz ustawy
o pracownikach samorz ądowych jest niezb ędne, aby uczestniczy ć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Pani ą/Pana innych danych jest dobrowolne.
-

.

(imi ę i nazwisko)

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w li ście motywacyjnym oraz
załączonych do niego dokumentach - wymagane je śli przekazane dane obejmują szczególne kategorie
danych (dane wra żliwe), o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679.
(imię i nazwisko)

