Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Starosta Legnicki z siedzibą w Legnicy, pl.
Słowiański 1, e-mail: starosta@powiat-legnicki.eu .
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych, e-mail iod@powiat-legnicki.eu .
3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru na stanowisko pracy,
wymienionego w ogłoszeniu o naborze i ewentualnego zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust.
1 lit. b RODO), jak również w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Starostwa
na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Natomiast inne dane nieokreślone
przepisami prawa przetwarzane będą również na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
4. Dane będą przechowywane w Starostwie przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 poz. 553 t.j.) oraz
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14, poz. 67).
5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak
jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Zapoznałam/em się z informacją................……………………………………………………………
Data

Podpis kandydata do pracy

ZGODA NA PRZETWARZANE DANYCH OSOBOWYCH
W CELACH REKRUTACYJNYCH

1) Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Starostwo Powiatowe w
Legnicy, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na
pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy.

……………………….………
/data i podpis/

2) Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Starostwo Powiatowe w
Legnicy, w celu przeprowadzenia kolejnych naborów kandydatów na pracowników
Starostwa Powiatowego w Legnicy.

……………………….………
/data i podpis/

Mam świadomość, że niniejsze zgody mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim
wypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych Starostwa Powiatowego w Legnicy i
nie będą dłużej przetwarzane.

……………………….………
/data i podpis/

