
Klauzula informacyjna do celów realizacji procesu rekrutacji

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  ust.  2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 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) informuje, iż:  

1) administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest  Zakład Gospodarki  Komunalnej  z siedzibą
w Swarzędzu, ul. Św. Marcina 1,  62-020 Swarzędz;

2) bezpośredni  kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej  w
Swarzędzu nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych  jest możliwy poprzez adres  e-mail:
iod@zgk.swarzedz.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:
realizacji  procesu  rekrutacji  oraz  wyboru  pracownika  i  zawarcia  umowy  o  prace  z  Zakładem
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu;

4) Podstawą prawna przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

- wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu
pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec
czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji,

- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub danych biometrycznych o których mowa
w  art.  4  pkt  14  RODO  (w  tym  wizerunku),  dobrowolnie  przekazanych  w  ramach  naboru  na
stanowisko, w którym bierze Pani/Pan udział.

5) Posiada Pani/Pan prawo do:

-  dostępu do treści swoich danych – zgodnie z art. 15 RODO,

-  ich sprostowania -  zgodnie z art. 16 RODO,

- ich usunięcia – zgodnie z art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania – zgodnie z art. 18 RODO,

- przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1
lit. f) RODO – zgodnie z art. 21 RODO.

- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w
dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pan/Pani,  iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz w sposób zautomatyzowany,
za  pomocą  edytora  tekstu  lub  innego  oprogramowania  specjalistycznego  i  nie  podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane   do  czasu  zakończenia  procesu  rekrutacji,  a  w
przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych
rekrutacji;

9) Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie.
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