Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
dot. przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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), zwanym dalej RODO.
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Działdowie
jest Starosta Działdowski z siedzibą w Działdowie, ul. Kościuszki 3, adres e-mail:
sekretariat@e-starostwo.pl.

2)

W Starostwie Powiatowym w Działdowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@e-starostwo.pl.

3)

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Działdowie.

4)

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5)

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz .U. z 2018 r. poz. 1260),
w związku z art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

6)

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru z powodu nie
spełnienia wymagań formalnych będą odsyłane.
Dokumenty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, z uwagi na
możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata w przypadku, gdy zaistnieje konieczność
ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po upływie tego okresu dokumenty będą
odsyłane.

7)

Uprawnienia kandydatów:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także
prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na wyżej podany adres
kontaktowy administratora danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych
osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
8)

Inne informacje: podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji; nie będą tez profilowane.

