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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych dla kandydatów ubiegających się o
przyjęcie na stanowisko pracy nie będące
stanowiskiem w Korpusie Służby Cywilnej w KPP w
Stargardzie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STANOWISKO PRACY

NIEBĘDĄCE STANOWISKEIM W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KPP W STARGARDZIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych 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), dalej „RODO”, informujemy, jak niżej:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie1.
z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 73-110 Stargard.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: pisemnie na adres administratora: ul.2.
Warszawska 29, 73-110 Stargard, e-mail: iod.kpp.stargard@sc.policja.gov.pl.

Dane inspektora ochrony danych oraz jego zastępcy na BIP KPP w Stargardzie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru3.
kandydatów na stanowisko pracownicze niebędące stanowiskiem w korpusie służby cywilnej w
Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO oraz art.

221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, natomiast udzielona przez Panią/Pana
zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (nie wynikających z powyższych
przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (m.in. adres e-mail, nr
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telefonu, wizerunek).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo4.
przysługuje takie uprawnienie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji5.
międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia6.
naboru kandydatów na stanowisko pracownicze niebędące stanowiskiem w korpusie służby
cywilnej oraz do celów archiwalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich7.
sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia
sprzeciwu, a także – w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony8.
Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem9.
koniecznym do przystąpienia do procedury naboru na wybrane stanowisko pracy. Niepodanie
tych danych spowoduje wykluczenie z procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie
wykraczającym poza katalog danych określonych w przepisach prawnych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również10.
nie będą profilowane.
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