Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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) zwanego dalej RODO- informuje się,
że:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Podegrodzie z siedzibą w Urzędzie
Gminy, 33-386 Podegrodzie 248;
2) Wójt Gminy Podegrodzie wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować pod adresem e-mail: iodo@podegrodzie.pl. Osoby niekorzystające z poczty
elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne: osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy
Podegrodzie lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Podegrodzie;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i
przebiegiem procesu zatrudnienia, w ramach realizacji projektu pn.„Rozwijanie kompetencji
cyfrowych w Gminie Podegrodzie” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa
3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”,
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie
248;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w
formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@chelmiec.pl;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art.
22 (1) Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia ;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
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