Załącznik Nr 4
do Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Kamienna Góra
oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Kamienna Góra, dnia ………………………………..
……………………………………
/imię i nazwisko kandydata/
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W CELACH REKRUTACYJNYCH
na stanowisko Sekretarza Miasta Kamienna Góra
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów niezbędnych
w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta Kamienna Góra w ramach naboru na wolne
stanowisko urzędnicze,
w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, 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 osobowych).

……………………………………………………………………
/data i czytelny podpis/
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż to wynika
z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy w przedstawionych przeze mnie
dokumentach dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta
Kamienna Góra w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze.
……………………………………………………………………
/data i czytelny podpis/
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego
wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych
w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta Kamienna Góra w ramach naboru na wolne
stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
……………………………………………………………………
/data i czytelny podpis/

Przyjmuję do wiadomości informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a mianowicie, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra
jest Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna
Góra
z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1.
2. Z Administratorem mogę się skontaktować poprzez adres e-mail iod@kamiennagora.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administratora wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować
poprzez adres e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia mojej kandydatury w postępowaniu
rekrutacyjnym w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym wolne stanowisko
kierownicze urzędnicze.
5. Podstawą przetwarzania moich danych jest art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks
pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
6. Odbiorcami moich danych będą merytorycznie odpowiedzialni pracownicy posiadający
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich oraz do instytucji
międzynarodowych.
8. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne
w procesie rekrutacji.
9. Wiem, że posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; mam prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych.
10. Wiem, że mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w dowolnym momencie i nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania moich
danych osobowych, których dokonałem/am na podstawie zgody.
11. Wiem, że podanie moich danych osobowych jest wymogiem ustawowych, a nie podanie ich
uniemożliwi rozpatrzenie mojej aplikacji podczas procedury postępowania konkursowego
w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze.
12. Wiem, że moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi
podejmowania decyzji ani nie będą profilowane.
13. Wiem, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego za niezgodne
z RODO przetwarzanie moich danych osobowych, a Organem nadzorczym jest Prezes
Urzędu Ochrony danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

……………………………………………………………………
/data i czytelny podpis/

