, dn.
(mjelscowosa)

Rekrutacja pracownika na wolne stanowisko pracy w Miejskim O6rodku Kultury
,,Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
KLAUZULA ZGODY

Zgodnie z arl. 6 ust. 1 lit a og6lnego rczpotzqdzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnra 2016 r. (Dz. Uz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrazam zgodg na
pzetwazanie moich danych osobowych zawartych w zlozonej ofercie pracy w celu realizacji
procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

(Podpis kandydata

)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA
Zgodnie z art. 13 og6lnego rozpozqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuje, i2:

1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie Konarski, ul. Lesna 2, 42 - 400 Zawaercie,

2) kontakt
3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

z

-

l-ukasz

lnspektorem Ochrony Danych
Michal Furgacz, e-mail:
m.furqacz@zawiercie. eu ,fel.32 494 12 00,
dane osobowe bgdq przetwazane w celu wypelnienia obowiqzku prawnego ciq2qcego
na administratotze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym na podstawie art.6 ust 1 lit. c) ie) RODO ina podstawie art.22r ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p62n. zm.), w
celu pzeprowadzenia procesu rekrutacji,
odbiorcami danych osobowych bgdq pracownicy Uzqdu Miejskiego
w Zawierciu oraz organy wladzy publicznej,
dokumenty zawierEqce dane osobowe pzechowywane
zgodnie
z kategoriq archiwalnq - B 5,
istnieje prawo do ZEdania od administratora dostqpu do danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia pzetwarzania, prawo do wniesienia
spzeciwu wobec pzetwazania, prawo do pzenoszenia danych,
istnieje prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc
z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem,
istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych okreglonych pzepisami ustawy Kodeks pracy jest
wymogiem ustawowym, a osoba, kt6rej dotyczq dane jest zobowiEzana do ich podania.
Podanie innych danych, nie wymaganych pzepisami prawa.iest dobrowolne.

sE

Zapoznalamlem sie z powyzszq klauzulq informacyjnq

(Pod pis kandydata)

