Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata do pracy

Imię i nazwisko kandydata:…………………………………………………………………………………………………………………...
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Izabelin
dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Data …………………………………….
Podpis …………………………………..

Część informacyjna (doręczana kandydatowi do pracy)
Sposób wprowadzenia
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwana dalej
Administratorem.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie
Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia, a w przypadku gromadzenia danych wskazanych w Kodeksie pracy na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek
wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
5. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę, w zakresie danych osobowych przetwarzanych na
podstawie zgody, w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili zakończenia
procedury zatrudnienia, po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym
w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.

