
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem  przetwarzającym  Pani/Pana  dane  osobowe  jest:  Zakład  Gospodarki  Komunalnej
i  Mieszkaniowej  w  Sokółce,  Plac  Kościuszki  15,  16-100  Sokółka,  tel.  85  711  22  08,  e-mail:
sekretariat@zgkimsokolka.pl.

2. W ZGKiM w Sokółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: e-mail: iod@zgkimsokolka.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Lp. Cel przetwarzania Podstawa przetwarzania Odbiorca danych

1. Proces postępowania 
kwalifikacyjnego na wolne 
stanowisko urzędnicze

Art. 6 ust.1 lit a-b RODO Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Sokółce

Informacja o wynikach naboru za 
wskazaniem imienia i nazwiska oraz 
miejsca zamieszkania kandydatów 
spełniających warunki formalne oraz 
wybranego kandydata podlega 
upowszechnieniu poprzez publikację 
w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 
ZGKiM w Sokółce. W tym 
przypadku odbiorcami Pani/Pana 
danych będą także użytkownicy 
Internetu oraz interesanci ZGKiM      
w Sokółce.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na

stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w ciągu których od dnia nawiązania stosunku pracy
z  osobą  wyłonioną  w  drodze  naboru  zaistnieje  konieczność  ponownego  obsadzenia  tego  samego
stanowiska).

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Sławki 2, 00-193
Warszawa, tel.  22 531 03 00,  infolinia 606 950 000, jeżeli uzna Pani/Pan,  że  przetwarzanie  narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

8. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym i  jest  obowiązkowe.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie negatywne rozpatrzenie aplikacji na wolne
stanowisko urzędnicze.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych RODO.

10. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

Zapoznałam się/zapoznałem się z powyższymi informacjami.

             ……………………………………                                               ... ……………………………………...……….

                   (miejscowość i data)                                                         (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
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