Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników - rekrutacja

Zgodnie z art 13 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 informujemy że:
1. Administratorem Pan/ Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla
Anonima w Głogowie z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ul. Jedności Robotniczej 15,
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować
się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail:
iod@kiran.pl dostępny na stronie internetowej www.mbp.glogow.pl, we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.
3. Dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO") oraz
Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 108)
4. Pan. Pani dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres rekrutacji. Po jej zakończeniu jeżeli dokumenty
aplikacyjne nie zostaną odebrane do czasu wyznaczonego przez administratora danych, Pan/Pani
dane zostaną trwale usunięte.
6. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan
/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
8. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
10. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, LECZ ICH NIE PODANIE UNIEMOŻLIWIA PRAWIDŁOWE
PRZEPROWADZENIE PROCESU REKRUTACJI.

Zgoda kandydata na przetwarzanie danych - rekrutacja
Wyrażam zgodę, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
obecnej rekrutacji.

