Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z
dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, z administratorem można się skontaktować:
a) korespondencyjnie pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul.
Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
b) elektronicznie pod adresem e-mail: centrum@centrumbusko.pl;
c) telefonicznie pod numerem telefonu: (41) 370 81 86.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, natomiast inne dane na podstawie zgody. Jeżeli
w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym odbiorcom.
5. Osoba, której dane są przetwarzane posiada:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do ich sprostowania;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach kiedy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
6. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych w wymagam zakresie uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Dane osobowe osób, które nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu
o naborze będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe osób, które spełniły
wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z
ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

