
KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób biorących udział w rekrutacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu

 z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Zgodnie z art.  13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu
jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Dane do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy
w  Swarzędzu  z  siedzibą  przy  ul.  Rynek  1,  62-020  Swarzędz  lub  adresem  e-mail:
umig@swarzedz.pl.

2. Kontakt  z  inspektorem ochrony danych  możliwy jest  pod adresem do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub
adresem e-mail: iod@umig.swarzedz.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 (1) lit. a RODO.

4. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  zawartych  w dokumentach  rekrutacyjnych  nie  jest
obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

5. Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  prawidłowego
przeprowadzenia  rekrutacji  w Urzędzie  Miasta  i  Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i  otrzymania kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych
danych,  żądania  usunięcia  danych  (prawo  do  bycia  zapomnianym) w  przypadku
wystąpienia  okoliczności  przewidzianych  w  art.  17  RODO,  żądania  ograniczenia
przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia
dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

7. Dane  osobowe  należące  do  Pani/Pana  nie  podlegają  profilowaniu  ani  nie  będą
przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 90 dni od momentu rozpoczęcia
rekrutacji.

9. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
można wnieść skargę do organu nadzorczego  (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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