
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO).Każdy kandydat 
przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych 
osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 

I .Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko ds. księgowości budżetowej 
jest Wójt Gminy Stary Targ, 82-410 Stary Targ, ul. Główna 20. 
2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych - IOD@fioi .org, tel.552394874 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na 
stanowisko pracownicze w Urzędzie Gminy w Starym Targu na podstawie arr. 6 ust ! pkt a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 
listopada 200& r. o pra~wr.ika\'.-ł\ sam-on:ąOOW'fCh {tj. D:z..U. :z. 2<H%r., fR,:Z.. 12~ :z.e z.m.), a 

· także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj . Dz. U. z 2018 r. poz. 917); 
4. Pani/Pana dane osobowe nie bę~. przekazywane do krajów poza. Unją. Europejską, a także 
do innych odbiorców danych osobowych; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji 
i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.); 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7. 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 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, 
a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko 
pracowrucze; 
9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają 
profilowaniu. 

··········································································· 
( data ) ( czytelny podpis ) 


