KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych w celu naboru kandydata na członka Rady
Nadzorczej spółki prawa handlowego, z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119,
stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy
Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji
o ochronie danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, dane
adresowe: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (inspektor@um.skarzysko.pl) lub pisemnie
na adres Administratora danych.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko:
kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego, z udziałem Gminy SkarżyskoKamienna.
2) Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, tj. przeprowadzenia procesu rekrutacji, dla którego zostały zebrane lub
w okresie wskazanym przepisami prawa.
3) Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie
w celach archiwalnych. Okres przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym wynika
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną
dołączone do akt wybranego członka Rady Nadzorczej.

5) Dokumenty osób, które uczestniczyły w procesie rekrutacji są zwracane zainteresowanym
po zakończeniu procedury naboru. Dokumentacja nieodebrana w terminie jest komisyjnie
zniszczona.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane przez ww. przepisy prawa,
a które Pani/Pan nam przekaże dobrowolnie.
b) art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a określonego:
o w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j.:
Dz.U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm.),

o w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 712 z

późn. zm).
o

3. Okres przechowywania dokumentacji
Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
tj. przeprowadzenia procesu rekrutacji, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym
przepisami prawa.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone
do akt Członka Rady Nadzorczej.
Dokumenty osób, które uczestniczyły w procesie rekrutacji są zwracane zainteresowanym
po zakończeniu procedury naboru. Dokumentacja nieodebrana w terminie jest komisyjnie zniszczona.

4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą: osoby zapoznające się z informacjami
udostępnionymi na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, osoby reprezentujące
podmioty wykonujące czynności kontrolne na podstawie przepisów prawa, operator pocztowy, firma
obsługująca system informatyczny służący do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, podmiot
uprawniony do niszczenia dokumentacji na podstawie zgody archiwum państwowego po upływie
okresu przechowywania tej dokumentacji.
Wyniki naboru, w tym Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)
będą upublicznione na stronie BIP Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO mają Państwo :
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora –
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,
6) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 li. a) ).

6.
7.
8.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie przez Państwa danych
osobowych, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania
danych osobowych jest brak możliwości realizacji celu, czyli udziału w naborze kandydata na
członka Rady Nadzorczej.

oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej:

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście
motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są
szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
o treści
„ Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119,
stron.1) ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji
kandydata
na
członka
Rady
Nadzorczej
……………………………………………………………………………..
prowadzonej
przez
Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej ( siedziba 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego
18)

Oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w załączonych dokumentach oraz, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli
informacyjnej, tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, o
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej na potrzeby przyszłych procesów
rekrutacji kandydatów na członka Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego.
Skarżysko-Kamienna, dnia ………….
……………………………………………..
(podpis kandydata)

