OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
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” informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Myszyńca, dane
kontaktowe: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni dr Bartosz Mendyk, dane kontaktowe
iod@drmendyk.pl lub tel. 507-054-139
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Myszyńcu.
4. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit c) RODO (obowiązek prawny)
wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
5. Podanie przez Państwa wymienionych powyżej danych jest obowiązkowe. Niepodanie
wymaganych danych będzie rozpatrywane przez komisje konkursową, która odrzuci
ofertę z przyczyn formalnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione do
przetwarzania danych przy podstępowaniu rekrutacyjnym
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia
procesu rekrutacji.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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10. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo do sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO.
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
11. Państwa dane nie będą przekazywane zarówno do Państwa trzeciego jak i
organizacji międzynarodowej.

Burmistrz Myszyńca
/-/ Elżbieta Abramczyk
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