
KLAUZULA ZGODY I KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA ZGODY

Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a 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
(ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/, wyrażam wyraźną i
dobrowolną zgodę (art. 7 ust.2) na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy Przedecz, ul. Pl.
Wolności 1, 62-635 Przedecz moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.
                           
                                                                                                                
….....................................................
                                                                                                                                                                
 (Miejscowość data, czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję,
iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy  Przedecz, ul.
Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mienie2@przedecz.com.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 
4. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  2  lat  wyznaczony  przez

Administratora;
5. Przysługują Pani/Panu wszystkie prawa gwarantowane przepisami RODO, w tym :
*  prawo dostępu do danych osobowych
*  prawo do sprostowania /poprawiania/ swoich danych osobowych
*  prawo do usunięcia swoich danych osobowych
*  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 
*  prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
*  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne

mailto:mienie2@przedecz.com.pl

