KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
W BYDGOSKIM CENTRUM INFORMACJI
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bydgoskie Centrum Informacji, z siedzibą
przy ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Bydgoskie
Centrum Informacji, Inspektor Ochrony Danych, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz
3. Państwa dane osobowe zawarte w ofercie pracy, których podanie jest obowiązkowe tj. imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art 22 1 § 1 Kodeksu pracy, w związku z
przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Dane, o których mowa wyżej udostępniacie Państwo w
formie oświadczenia, a ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacji. Jeżeli zamierzacie
Państwo skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiska urzędnicze, z wyłączeniem
stanowisk kierowniczych urzędniczych - powinniście dodatkowo przekazać informację o posiadanej
niepełnosprawności. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne gdy kandydat chce
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa wyżej.
Pozostałe informacje, które przekazujecie Państwo w ofercie pracy przetwarzane są na podstawie
wyrażonej przez Państwo zgody.
4. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów
powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Bydgoskiego Centrum
Informacji, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów
informatycznych.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, o których mowa w
pkt 3., a następnie będą przechowywane przez okres 5 lat .
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydatów, którzy uzyskali rekomendację do zatrudnienia będą
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy — zgodnie z ustawą z
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy złożyć pisemne
oświadczenie o wycofaniu zgody do Bydgoskiego Centrum Informacji. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w
przypadku:
i. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich
przetwarzania przez BCI, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

