
3.

1.

6.

4.

5.

KIauZula informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. l3 Rozporządzęniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20ló1679 z dnia
27 kwietnia 20l6 r. w sprawie ochrony osób flzycznych, w związku z przetwaizinień danych-oŚobówych i w sprawie
swobodnego PrZePłYWu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lwE, Gmina Sędziejowice informuje, żę:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest wójt Gminy Sędziejowice.
Kontakt:
- listowny: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6
- elektroniczny: sedziej ow icc@zgrvrp. gol , pl
- telefoniczny: 43 6'7'1 11 57,43 6'7'7 11 02

Inspektor ochrony Danych, wyznaczony przez wójta Gminy sędziejowice kontakt iod@gldla§9dziejowice,pl

PanalPani dane osobowe będą przetwarzane w ce|u przeprowadzenia rekrutacji na wolnę stanowisko kierownicze
uzędniczę, na podstawie ustawy Z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i ustawy z dnia 26
częrwca l9'l4 r. Kodeks pracy oraz na podstawie ań,6 ust. l lit.cRoDo.

Pana,/Pani dane osobowe będą przętwarzanę przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów
wYmienionYch w Punkcie 3, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dotuńiniow, zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministlów Z dnia i8 stycmia 20l-| r. w sprawie instrukiji kancelaryjnej, jednólitych
rzeczowYch wYkazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania arcńiwów zatiioorv}ctr 1oŹ.u.
z 20I l r. Nr 14,poz. 6'7 z póź11, zm.).

DostęP do Pana./Pani danych osobołych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upowaźnionym na podstawie
przepisów prawa, ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi woit c-iny sęa"i"lowicó zawarł umowę na
świadczenie usług serwisowych wykorzystywanych przy ich przetważaniu.

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz ottzyfiania ich kopii ;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d) usunięcia swoich danych osobowych;
e) przeniesieniadanych;
f; wniesieniesprzeciwu,

Pana./Pani dane osobowe nie będą przetwarzane \ł sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

Podanie PrZeZ Panią,/Pana danych osobołych jest obowiązkowe, ponieważ przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.

Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nle zamierza pfzekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego.

PrzYsługuje Panrł/Pani prawo do wnięsienia skargi, do organu nadzorczęgo Plezesa Urzędu Ochrony Danych
OsobowYch (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna Pan/Pani, żę przętwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
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Potwierdzam zapoznanie z powyższymi informacjami

data i podpis kandydata


