Informacja RODO dla kandydatów do pracy
Administrator
Pani/Pana danych

W Urzędzie Miasta Żagań jest
Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań

Burmistrz

Miasta

Żagań,

Z Administratorem można się skontaktować:
1) osobiście
lub
na
adres
poczty
elektronicznej:
info@um.zagan.pl
2) telefonicznie: (+48 68) 477 10 40
3) pisemnie: Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań
Inspektor Ochrony W Urzędzie Miasta Żagań został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych
Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty
elektronicznej: patryk.walczak@elitpartner.pl, lub pisemnie (na adres
siedziby Urzędu).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele
Dane będą przetwarzane przez Urząd Miasta Żagań wyłącznie w
przetwarzania,
celach rekrutacyjnych:
podstawa prawna
1) Na stanowisko, na które zgłasza się kandydat, przez okres
przetwarzania, czas
niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i
przechowywania
wyłonienia kandydata, na podstawie zgody kandydata
poszczególnych
wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające
kategorii danych
na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich
wysłaniu do administratora do momentu przyjęcia oferty
przez wybranego kandydata lub odmowy przyjęcia oferty.
2) Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych
rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia
w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, również do celów
przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażoną zgodę można w
każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania przed jej cofnięciem.
Odbiorcy danych
Dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom
przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy,
na przykład: usługi teleinformatyczne, usługi księgowe, usługi
kadrowo-płacowe, obsługa poczty tradycyjnej, recepcji, usługi
drukarskie, usługi prawne i doradcze.
Prawa osoby,
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych
której dane
osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
dotyczą
przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
Dane kontaktowe

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Urzędu,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody –
przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. prawo do otrzymania od Urzędu Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi danych).
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje
podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

