KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE W RAMACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE


	Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) ( Dz.U. UE.L.119.1 z 04.05.2016)  informuję, że:

1) administratorem danych osobowych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie (zwanego dalej Urzędem) jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych –  iod.urzad.miedzylesie@netkoncept.com,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na  wolone stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu i udostępnione komisji do spraw naboru,  pracownikowi kadr oraz w celach archiwalnych,

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych  osobowych zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit.a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) ( Dz.U. UE.L.119.1 z 04.05.2016)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2018, poz.1260) – wzór do pobrania ze strony Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,

5) Pani/ Pana  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie będą profilowane),

6) W przypadku , gdy postępowanie zakończy się zatrudnieniem kandydata jego  dokumenty aplikacyjne przekazane będą do akt osobowych i będą przechowywane przez okres 50 lat po zakończeniu okresu zatrudnienia, co wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kandydaci, z którymi nie zostanie nawiązany stosunek pracy swoje dokumenty mogą odebrać z siedziby Urzędu. Jeżeli Kandydat nie zgłosi się po dokumenty do 7 dni od chwili ogłoszenia wyników naboru jego dokumenty zostaną trwale zniszczone przez upoważnionego pracownika Urzędu. Zgodnie z przyjętym w Urzędzie zarządzeniem niszczenia dokumentów aplikacyjnych dokonuje się w następujący sposób:
- dokumenty należące do pięciu najlepszych Kandydatów zostaną zniszczone po upływie trzech miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru,
- dokumenty pozostałych Kandydatów, niewyłonionych w drodze naboru zostaną zniszczone po 7 dniach od dnia ogłoszenia wyników naboru  niezwłocznie po zakończonej procedurze naboru,
- dokumenty aplikacyjne na stanowiska przesłane przez osoby fizyczne, pomimo braku naboru. 

7)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby oraz podmioty mające stosowne upoważnienia oraz posiadające wymagane zabezpieczenia umożliwiające ochronę danych osobowych,

8) Pani/Pana dane osobowe ( imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostaną opublikowane na stronie www.bip.miedzylesie.pl , jak również umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,

9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełniania, poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania sowich danych osobowych, prawo do przenoszenia sowich danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, skorzystanie z tego prawa powoduje brak możliwości udziału w postępowaniu  w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

