DROGI
KANDYDACIE
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO
(art. 13 ust. 1 i ust. 2) pragniemy poinformować, iż:
cd. >

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Twoich danych osobowych jest
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibą
przy ul. Dolne Młyny 23, 59-700 Bolesławiec.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną
danych możesz kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
iod@mzgm.boleslawiec.pl

Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy
wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji:
CELE

1.w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO natomiast inne
dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO

CELE

2. Będziemy przetwarzać Twoje dane (dokumenty
aplikacyjne) także w kolejnych procesach rekrutacji,
jeżeli Wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO), która może zostać w dowolnym momencie
odwołana.

Abyśmy mogli wykorzystać Twoje dokumenty aplikacyjne prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli zgody
w dokumentach:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w celu wykorzystania przesłanej kandydatury na potrzeby przyszłych
procesów rekrutacji.
TAK

NIE

CELE

3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja
odrębna zgoda na ich przetwarzanie zgodnie z art. 9
ust. 2 lit. a) RODO, która może zostać odwołana w
dowolnym czasie
Dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania
religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych
dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

CELE

4. Dane mogą być przetwarzane także w celu
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi.

PRAWA

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na
przetwarzanie danych osobowych (np. wykorzystanie
dokumentów aplikacyjnych w kolejnych procesach
rekrutacyjnych), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

ODBIORCY

Odbiorcami (czyli firmy / instytucje które mogą mieć dostęp
do danych lub mogą im zostać one udostępnione) Twoich
danych mogą być:
Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
danych np. obsługa informatyczna IT, hosting poczty.

RETENCJA

Twoje dane osobowe będą przechowywane /
przetwarzane w związku z rekrutacją do czasu
zakończenia procesu rekrutacji i wyłonieniu kandydata
plus okres możliwych roszczeń (do 6 miesięcy). Do 12
miesięcy lub do czasu wycofania zgody w przypadku,
gdy Wyrazisz zgodę na wykorzystywanie danych do
przyszłych rekrutacji.
Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest
obowiązkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci
poniższe prawa wynikające z RODO:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych
2. Prawo do ich sprostowania

PRAWA

3. Prawo do ich przenoszenia

4. Prawo do ich ograniczenia przetwarzania
5. Prawo do ich usunięcia
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
7. Prawo wniesienia skargi do UODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wszelkich informacji odnośnie realizacji powyższych praw uzyskasz
kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

