KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO – informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska z siedzibą
w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.
II. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia procedury naboru w oparciu
o dobrowolnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W niezbędnym
zakresie dane osób, które uczestniczą w naborze, a w szczególności zostały wybrane w wyniku zakończenia
procedury naboru będą przetwarzane, w tym publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
III. Informacja o obowiązku/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w naborze.
IV. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury naboru,
nie dłuższy niż okres zgodny z okresem przechowywania akt wskazanych w przepisach o archiwizacji.
VI. Uprawnienia związane z ochroną danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie
w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku spoczywającego na
administratorze przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
VIII. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa m. in. informacja o wyniku naboru jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (udostępnione są
imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego).
IX. Profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym
jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska wszystkich moich danych osobowych, które dobrowolnie przekazałem
w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
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