KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i
Danych jest:
Informacji w zakresie ochrony
danych osobowych udziela
pod numerem telefonu:
Pani/Pana dane będą
przetwarzane w celu:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
z siedzibą: 59-920 Bogatynia, ul. Pocztowa 2
75-77-32-206 wew. 108
Realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących przeprowadzenia
rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej

Podstawą do przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych
jest:

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
2. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1994r
3. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z
dnia 15 maja 2018r.
Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja umowy której jak Pani/Pan
stroną/ realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa / zadania realizowane w
interesie publicznym,

Informacja o przekazywaniu
danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są/nie są/ mogą być* przekazywane innym podmiotom.
Tymi podmiotami są: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, Zakłady Opieki Zdrowotnej, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Urząd Skarbowy
Dane osobowe mogą być również przekazywane sądom i organom, podwykonawcom w określony i
ścisły sposób, w tym zostaną opublikowane na stronie BIP Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Okres przechowywania
danych:

Ma Pani/Pan prawo do:

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu,
w
jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane,
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1.

przepisy prawa, które mogą obligować MZGK w Bogatyni do przetwarzania danych przez określony czas;

2.

okresy wymagane przez przepisy prawa w szczególności w zakresie obowiązków archiwizacyjnych;

3.

okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.

1.
2.
3.
4.
5.

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, co może uniemożliwić udział w procesie
rekrutacyjnym
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i* profilowaniu.

6.

Pani/Pana dane:
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