KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
……………………., ……… 2019 r.
(miejscowość i data)

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn
(nazwa Administratora, adres)
Ewelina Galas
(imię i nazwisko, adres osoby, która przekazała dane osobowe)
Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane
dotyczą) / art. 14 ust. 1-2 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w
sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) 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.U.
UE.L.2016.119.1), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Rynek
32, 32-840 Zakliczyn, tel. 146326460, e-mail: zakliczyn@zakliczyn.pl
2) Podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: artur.kuchno@zakliczyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, na podstawie art.6 ust. 1 pkt c 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.U. UE.L.2016.119.1)
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
określonego w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
917 z późn. zm).
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody)
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

............................................................
pieczęć i podpis ADO

............................................................
data i potwierdzenie odbioru pisma

