OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY REKRUTACJI W PRZYPADKU ZBIERANIA
DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w
Suchej Beskidzkiej jest Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka dalej
zwany „Administratorem”.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
bip@powiatsuski.pl lub pisemnie na adres administratora.
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z:
a) art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
b) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest
obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np.
zainteresowania itp.).
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być przekazane
wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto
dane mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi tut. urząd zawarł umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Ponadto informacja o
wynikach naboru będzie udostępniana poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń tut. urzędu
oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
(podawane jest imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz uzasadnienie dokonanego wyboru)
6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do
momentu jej cofnięcia,
2) w przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone lub zniszczone niezwłocznie po ich
weryfikacji,
3) w przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w
ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich
oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą
przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł,
chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji
pracowniczej,
4) w przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie najlepszych
niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko
określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego
obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone lub
zniszczone.

7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych osobowych (zgodnie z
art. 15 RODO), ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO), usunięcia (zgodnie z art. 17
RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych
w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,
a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na
podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę
na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie
zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

