KLAUZULA INFORMACYJNA
Dla kandydatki/kandydata do zatrudnienia
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 - RODO).
1.

Administratorem danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Katowicach, z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice ( nr tel.
32 20 17 600, e-mail sekretariat@katowice.wios.gov.pl), zwany dalej Administratorem.

2.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Zasadzień, e-mail
iod@katowice.wios.gov.pl

3.

Dane osobowe kandydatek/kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzania
naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej , na podstawie art. 221 ustawy
z 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy oraz art. 26 i następne ustawy z dnia 21
listopada 2008 roku o służbie cywilnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.

Odbiorcami danych kandydatki/kandydata wybranej/wybranego w trakcie naboru do
zatrudnienia będą podmioty medyczne realizujące usługę badań wstępnych dla
kandydatów do zatrudnienia.

5.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do
przeprowadzenia naboru.
Dokumenty
aplikacyjne
kandydatek/kandydatów
wymienionych w protokole z naboru (o którym mowa w art. 30 ustawy z 28 listopada
2008 roku o służbie cywilnej), zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia
nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru (w związku z art. 33
ustawy z 28 listopada 2008 roku o służbie cywilnej). Dokumenty aplikacyjne pozostałych
osób uczestniczących w naborze podlegają zniszczeniu po upływie 2 miesięcy od
publikacji wyniku naboru.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:


dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania,



wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,



przenoszenia danych,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.



lub

8.

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania
wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Udostępnienie
adresu mailowego lub numeru telefonu usprawni proces naboru.

9.

Dane udostępnione przez Panią/Pana
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

nie

podlegają

zautomatyzowanemu

