Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacyjnych
Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku z siedzibą ul. Pogodna 22,
15-354 Białystok moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, w
zakresie z nich wynikających, w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.
Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym na adres
ochronadanych@wup.wrotapodlasia.pl lub złożenie wniosku potwierdzonego profilem zaufanym poprzez
platformę e-PUAP z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule
wiadomości wpiszę Proces rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w
Białymstoku lub listownie na adres Urzędu.

…………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………..
(czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22,
15-354 Białystok, telefon 85 749 72 00, e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email iod@wup.wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie;
1) art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych,
2) art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zakresie pozostałych kategorii.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby zapoznające się z informacją o wyniku naboru, która
zostanie opublikowana w BIP WUP w Białymstoku (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po upływie
1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną zniszczone, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa; w przypadku kandydatów ujętych w protokole z naboru, zostaną
zarchiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla WUP w Białymstoku.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie kategorii danych
określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w
ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a konsekwencją niepodania danych
osobowych, będzie brak możliwości udziału w procedurze naboru. W pozostałym zakresie podanie danych
osobowych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób powodujący zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w
tym również w formie profilowania.

