INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD
GMINY KROCZYCE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce z siedzibą w Kroczycach,
ul. Batalionów Chłopskich 29.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktowad się pod adresem e-mail:
iod@kroczyce.pl
z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty
elektronicznej mogą złożyd zapytanie pisemnie, telefonicznie pod nr 34 315-21-50 ÷ 5
wew. 25 lub osobiście do protokołu w biurze podawczym Urzędu Gminy Kroczyce.
Wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy
w Kroczycach.
4. Dane przetwarzane są na podstawie:
a. art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
b. art. 6, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych,
c. pisemnej zgody Kandydata.
5. Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
a. sprawniejszej komunikacji z mieszkaocami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy
o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do
korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Paostwo
prawo nie podad danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest
traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
b. realizacji innych obowiązków i uprawnieo wynikających z przepisów prawa w związku
z wykonywaniem zadao publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu
o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy
o samorządzie gminnym.
c. dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie
załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e
d. zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim
przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Urząd Gminy Kroczyce oraz inne
podmioty, jeżeli przepis prawa nakłada na Wójta Gminy Kroczyce obowiązek udostępnienia
lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów
szczególnych,
8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

