ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych

zgodnie

z Rozporządzeniem 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
(publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1; tzw. „RODO”) innych niż wymagane przepisami prawa
przez administratora danych w celu realizacji procesu postępowania konkursowego na
stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów postępowań konkursowych
prowadzonych przez Gminę Żary.
3. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.
4. Zgoda ma charakter dobrowolny.
5. Zgoda może zostać w każdym momencie przeze mnie wycofana.
6.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w
związku z przetwarzaniem danych osobowych.
______________________
(podpis kandydata)

*
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; tzw. „RODO”), jako
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żary (Aleja Jana Pawła II 6,
68-200 Żary, telefon kontaktowy: 68 470 73 00).

2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z

praw

związanych z

przetwarzaniem

danych poprzez:

email:

inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu postępowania
konkursowego, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności
i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. Podanie
innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani/Pana zgody, która może
zostać w dowolnym czasie wycofana. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane
osobowe także w kolejnych postępowaniach konkursowych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na
to zgodę
4) Podstawą prawną przetwarzania są:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2018.1040 ze zm.), art. 63 ust. 10 Ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.2019.1148 ze zm.) i wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi, Ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz.U.2019.1282) oraz innymi przepisami prawa w zakresie
danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów
prawa)
5) Pani/Pana

dane

osobowe

zgromadzone

w obecnym

procesie

postępowania

konkursowego (rekrutacyjnego) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od
momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na
wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji,
Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez
Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody
6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
7) Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1
oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie realizacji postępowania
konkursowego. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia
Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu konkursowym.
10) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
procesu postępowania konkursowego, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.
11) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują
w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

_________________________________

_________________________________

miejscowość, data

podpis osoby składającej oświadczenie

