Nadleśnictwo Bircza
Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze zewnętrznym
na stanowisko instruktor techniczny/podleśniczy
w Nadleśnictwie Bircza

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679 z dnia 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) (Dz.Urz. UE L 119,
s.1) - dalej jako RODO - informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Bircza z siedzibą: Stara
Bircza 99, 37-740 Bircza, tel. 16 652 22 80, adres e-mail bircza@krosno.lasy.gov.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji
na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pani/Pan dokumenty.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit
C RODO
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zakresie określonym w art. 22 (1) Kodeksu pracy oraz Art. 6 ust. 1 lit.
A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie pozostałych danych przesłanych
w aplikacji.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
a) obowiązkowe w zakresie danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks Pracy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w. procesie
rekrutacyjnym;
b) dobrowolne w zakresie innych danych podanych przez osobę ubiegającą się
o zatrudnienie np. zainteresowania.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia procesu
rekrutacyjnego, a następnie odesłanie w terminie 14 dni od zakończenia procesu.
7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
a) ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b) ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa
do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody;
d) ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych;
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e) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dotyczących.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w
formie profilowania).
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
i międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających
z przepisów prawa. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań
Administratora. Administrator może ujawniać Pana dane osobowe podmiotom
współpracującym, w szczególności świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej lub
archiwizacji.

………………………………..
(data i podpis)
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