
TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w Urzędzie Gminy Siemkowice jest Wójt Gminy Siemkowice

z siedzibą pl. Wolności 1, 98-354 Siemkowice 

DANE KONTAKTOWE

ADMINISTRATORA

1. Z administratorem - Wójtem Gminy Siemkowice można się skontaktować:

    a) pod adres email ug.siemkowice@post.pl

    b) pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

1. Wójt Gminy Siemkowice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: 

inspektor@myiod.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w celu 

realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub 

ograniczenia bądź sprzeciwu co do ich przetwarzania.  W przypadku danych uzyskanych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do 

momentu jej wycofania.

ODBIORCY DANYCH Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1. 6 miesięcy w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

2. w pozostałych przypadkach dokumenty będą do Pana/Pani odesłane

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

                                                                                    ……………………………………………..

                                                                                   Administrator Danych Osobowych

                                                                                    data / podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Siemkowicach oraz na 

stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w UG Siemkowice oraz przysługujących Państwu prawach z tym 

związanych:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby procesu rekrutacyjnego."

W przypadku składania do nas dokumentów proszę o dopisanie w CV poniższej klauzuli:


