KARTA INFORMACYJNA O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
(W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ)

Komórka
organizacyjna

Rodzaj sprawy/
Nr sprawy

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej sprawę

Kontakt bezpośredni
do osoby prowadzącej
sprawę

OWO

Nabór na stanowiska
urzędnicze

Roman Swiątek-Kuehn

52 386 66 38

Szanowny Kandydacie do pracy w Starostwie Powiatowym,
pragniemy Cię zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, żeby chronić Twoje dane osobowe. Ich
bezpieczeństwo jest dla pracowników naszego urzędu najwyższym priorytetem.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o metodach i celach przetwarzania Twoich danych.
O JAKICH DANYCH MÓWIMY?
1.
Chodzi o Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz w postępowaniu konkursowym na stanowisko
urzędnicze, na które złożyłeś ofertę. Są one przez nas zbierane tylko w celu przeprowadzenia procedury
naboru i wyłącznie w takim zakresie, na jaki pozwala nam Kodeks pracy i ustawa o pracownikach
samorządowych.
Twoja zgoda na przetwarzanie przez nas danych została wyrażona automatycznie w chwili złożenia oferty
konkursowej.
Informację o Twoich prawach otrzymujesz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH I KTO BĘDZIE MIAŁ DO NICH DOSTĘP?
2.
Administratorem Twoich danych jest Starosta Nakielski, z siedzibą w Nakle nad Notecią, przy
ul. Dąbrowskiego 54, tel. 52 386 66 33, e-mail: daneosobowe@powiat-nakielski.pl.
Starosta powołał inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest między innymi informowanie klientów
starostwa o ich prawach. Możesz się z nim skontaktować, dzwoniąc pod numer 52 386 66 38 lub wysyłając
email.: daneosobowe@powiat-nakielski.pl. Kontakt osobisty z inspektorem - pokój nr 15, w godzinach
pracy urzędu, w siedzibie głównej starostwa w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54.
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3. Dostęp do Twoich danych będą mieli wyłącznie do tego upoważnieni pracownicy starostwa. Dane
nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza instytucjami upoważnionymi do ich
przetwarzania z mocy prawa. W przypadku wygrania konkursu, Twoje imię i nazwisko, a także miejsce
zamieszkania (miejscowość) zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH I PRAW
4. Jeśli chcesz brać udział w postępowaniu konkursowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym. Konsekwencją odmowy podania danych będzie uznanie Twojej oferty za
niespełniającą wymogów formalnych, tym samym zostanie ona odrzucona.
5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Twojej oferty zatrudnienia na stanowisko,
o które się ubiegasz przez komisję powołaną przez Starostę Nakielskiego do przeprowadzenia naboru.
6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa o pracownikach samorządowych
i Kodeks pracy.
7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
9. Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz ich sprostowania.
10. Służy Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie, w razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.
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