Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Gminy Kodeń - nabór na rachmistrza
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 Nr 119, str. 1), zwanego
dalej „RODO” informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kodeń jest Wójt
Gminy Kodeń z siedzibą w Urzędzie Gminy Kodeń, ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń
2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail iod@koden.pl lub pisemnie na adres
administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych
3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia
kandydatów na rachmistrza terenowego w Urzędzie Gminy Piszczac. Podstawa prawna
przetwarzania – ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r.
4. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej
oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne upoważnionym na podstawie przepisów prawa
lub innym podmiotom na podstawie stosownych umów
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa
6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania
(w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym z wyjątkiem sytuacji gdy dane są niezbędne do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator
danych), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie
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z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa), oraz prawo do przenoszenia swoich danych. Z
tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie urzędu. Zakres każdego z
praw, oraz sytuacje w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa
7. Dane osobowe
profilowaniu.
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8. W przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych mają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Podanie danych osobowych na wniosku jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia
postępowania naboru. Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie
brakiem możliwości przystąpienia do naboru.

Zapoznałem się
……………………………………………….
(data i czytelny podpis)

