Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
z zatrudnieniem w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.

danych

osobowych

związanych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz, mający
siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21,
63-900 Rawicz.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych - e-mail: iod@rawicz.eu,
tel. 65 546 54 00.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 9 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest
zatrudnienie na podstawie stosunku pracy lub cywilnoprawnego zgodnie z ustawą o
pracownikach samorządowych i kodeksu cywilnego.
4. Odbiorcą Pani/a danych są wyłącznie osoby upoważnione i przeszkoleni pracownicy/
odbiorcy danych w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych tj. pracownicy kadr,
finansów, służby bhp i ppoż, medycyna pracy, zakład ubezpieczeń społecznych,
instytucje szkoleniowe, urząd wojewódzki, urząd skarbowy.
5. Dane mogą być przekazywane poza teren UE.
6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z przepisami
prawa w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich
usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
8. Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem
przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
9. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów
prawa lub zawartej umowy. W przypadku, jeżeli podanie danych osobowych jest
dobrowolne, to konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie
złożonego wniosku/pisma/korespondencji. Podanie danych osobowych jest niezbędne
do zarejestrowania pisma.
10. Pani/a dane w procesie przetwarzania nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.

