Klauzula informacyjna
dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych na potrzeby naboru na
wolne stanowisko pracy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sanoka z
siedzibą w Sanoku przy ul. Rynek 1, e- mail: umsanok@um.sanok.pl
2. Burmistrz Miasta Sanoka wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail:
iod@um.sanok.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych
w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.
z 2016r.poz. 902 z późn. zm.) związanych z naborem na wolne stanowisko pracy.
na podstawie art. 6 ust 1. lit e RODO, tj. realizacji zadań publicznych przez
administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres od 3 - 4 miesięcy od
daty publikacji wyników o naborze w BIP.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan
jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z
art. 77.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Wyjątek stanowią dane dotyczące
numeru telefonu, który jest podawany w celu ułatwienia z Panią/Panem kontaktu.
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
w art. 22 RODO.

