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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
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Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
1. Szanowna/y Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina
Wilkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Wilkowice, z siedzibą w Wilkowicach
przy ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice; zwany dalej: „Administratorem”. Możesz
skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@wilkowice.pl lub
dzwoniąc pod numer: 33 4990 077.
2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego
przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: iod@wilkowice.pl
3. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu
uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie bieżącej rekrutacji. Twoje dane
przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w oparciu o przepisy
polskiego prawa, w szczególności ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
4. Twoje dane będą przetwarzane także w celu przeprowadzenia kolejnego procesu
rekrutacji o ile została wyrażona na to zgoda z ust. 3. Podanie twoich danych
osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby
w procesie kolejnej rekrutacji.
5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie zamierzamy udostępniać Twoich danych innym odbiorcom
oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów
świadczących asystę i wsparcie prawne oraz techniczne dla systemów
informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani / Pana dane.
Pani / Pana dane mogą być przekazane podmiotom realizującym usługi na rzecz
Administratora. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa,
w szczególności w celach archiwalnych.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, masz
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy
polskiego prawa, w szczególności Kodeks pracy.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe
przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
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