01b – 5 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy
w Krakowie
„Informacja przedstawiana kandydatom do pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
o prawach związanych z ochroną danych osobowych”
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w
Krakowie z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest
pod numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem email: iod@gupkrakow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym w Grodzkim
Urzędzie Pracy w Krakowie naborem pracowników, na podstawie art. 22 1 ustawy Kodeks pracy
oraz ustawy o pracownikach samorządowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” lub art. 9 ust.2
lit. „b” - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na
podstawie wyrażonej zgody a także w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i
ochrony socjalnej.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych może być Państwowa Inspekcja Pracy,
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
wyników naboru,
6) Posiada Pan/Pani prawo do: cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ( w zakresie wskazanym w Kodeksie
Pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych ), dobrowolnie w pozostałym zakresie,
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
Oświadczenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w
Krakowie, ul. Wąwozowa 34, moich danych osobowych:

informacji podanych w curriculum vitae, kwestionariuszu osobowym i innych składanych
przy naborze dokumentach dotyczących posiadanych przeze mnie dodatkowych
uprawnień, odbytych kursów, innych posiadanych przeze mnie umiejętności, stopnia
znajomości języków obcych*
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o prawie żądania dostępu do danych
osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także o
prawie do wycofania zgody na przetwarzanie powyższych danych. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
…...........................................................
data, podpis składającego Oświadczenie
* niepotrzebne skreślić

