Niniejszą informację otrzymuje Pani/ Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia
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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L
119/1)..
ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI
i UTRZYMANIA MIASTA
w Wałbrzychu
ul. Jana Matejki 1
58-300 WAŁBRZYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydatów do pracy w ZDKiUM
TOŻSAMOŚĆ I DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg,
Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ul. Jana Matejki 1
58-300 Wałbrzych, tel.: tel. (74) 64-14-400, fax (74) 64-14-404

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e - mail: iodo@zdkium.walbrzych.pl, lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: Przeprowadzenia procesu rekrutacji na
wolne stanowiska pracy w ZDKiUM.

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO na
podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane będą przetwarzane w zakresie
wynikającym z ww. przepisów prawa.
Podanie innych danych, niż określone ww. przepisami prawa, zostanie potraktowane
jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku
jest dobrowolne a zgodę tak wyrażoną można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna
będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a RODO), która może zostać
wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych Pani/ Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty,
które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one
ujawnione podmiotom, z którym administrator zawarł umowę na świadczenie usług
serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich
przetwarzaniu. Dane osób wybranych w drodze naboru w postaci imienia i nazwiska
oraz miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej
zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, co najmniej przez
okres 3 miesięcy.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
wskazanego powyżej a następnie przechowywane przez okres 5 lat

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ww.
przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu
rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU
DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

