Klauzula informacyjna na potrzeby procesu rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w
Węgrowie reprezentowany przez Dyrektora Urzędu;
2. W urzędzie został powołany Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować
elektronicznie: iodo@wegrow.praca.gov.pl lub listownie - Powiatowy Urząd Pracy w
Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem „IOD”
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe
w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz w przypadku wyrażenia na to
zgody, w dalszych procesach rekrutacyjnych.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na
to zgody - również w dalszych procesach rekrutacyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a. w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
b. przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się
na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w związku z art. 22¹ ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają
Pani/Pana dane osobowe w imieniu PUP na podstawie zawartej z PUP umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy wdrażające
niezbędne oprogramowanie, firmy serwisujące sprzęt informatyczny,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez czas
trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą
przetwarzane w tym celu przez okres 9 m-cy.
8. 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.
9. 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 RODO;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak zgody uniemożliwi PUP
rozpatrzenie oferty.

