
lnformacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tąkich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej

,,Rozporzqdzeniem" informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Łqcku, w zwiqzku

z wykonywaniem zdań publicznych jest Wójt Gminy Łqck, ul. Gostynińska 2, tel, (24) jB4-14-00,

e-mail : se kreta ri at@ g m i nalack. pl
2) Miejscem zbieraniq i przetwarzania danych osobowych jest:

09-520 Łqck, ul. Gostynińska 2

3) W Urzędzie Gminy w Łqcku powołany zostoł lnspektor Ochrony Danych z którym można

skontaktować się:

a. a9-520 Łqck, ul. Gostynińska 2 pok. 16,

b. tel. (24) 384-14-72,

c. e-mail: m.pulkownik@gminalack,pl.

4) Dane osobowe sq zbierane w celu przeprowadząnią rekrutaćji - na podstowie zgody osoby,

której dane dotyczq.

5) Pozyskane dane będq przechowywane przez okres rekrutocji oraz 3 miesiqce po jej zakończeniu
zatrudnieniu osoby wyłonionejw wyniku naboru(luiib do momentu odbioru dokumentow przez

kandydato po zokończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostanq
komisyjnie zniszczone. Dane osób, ktore zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia

będq przechowywąne przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru. Następnie , w przypadku

gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osob, ich oferty zostanq komisyjnie zniszczone . Protokoły

z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadojq kategorię archiwalnq A, natomiast pozostała

dokumentacja z przebiegu procesu rekrutacjijest przechowywaną prżez okres 5 tąt. Po upływie

tego okresu i uzyskaniu zgody Archińum Państwowego - brakowana

6) Dane nie będq udostępniane innym podmiotom, chyba żę taki obowiqzek wynika z przepisow
prqwa.

7) Przysługuje Pani/ Pqnu prowo do wglqdu do własnych danych, prawo do sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania .

8) Może Pani/ Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę nq przetwqrzanie donych, co będzie

skutkowało brokiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na poźniejszym etapie
rekrutacji.

9) Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , ktorym jest tJrzqd

Ochrony Danych Osobowych.


