Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
Tożsamość
Administratora (ADO)
Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony
Danych
Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ciechanów,
działający w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie, Plac Jana
Pawła II 6, 06-400 Ciechanów.
W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2],
natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać
odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna
będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.

Odbiorcy danych

Okres przechowywania
danych

Pani/ Pana prawa

Prawo wniesienia
skargi do organu
nadzorczego

[1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz
§1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz.
894 ze zm.);
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych
osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług
IT.
Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji z zastrzeżeniem, że okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń
lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony
interes administratora danych.
Jeśli wyraził/a Pani/Pana zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na
potrzeby przyszłych rekrutacji – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wskazany
w zgodzie lub do momentu odwołania zgody z zastrzeżeniem, że okres przechowywania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes
administratora danych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po
spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

Informacja o
wymogach ustawowych
podania danych
Zautomatyzowane
przetwarzanie

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu
pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez
Państwa innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

