INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
TEMAT: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KOGO DOTYCZY INFORMACJA: KANDYDATA/KĘ NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Kto wykorzystuje dane (administrator): Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu.
Kontakt: 36-122 Dzikowiec, ul. ks. S. Sudoła 11, nr tel. (017) 7479029, adres e-mail: sckdzikowiec@op.pl.
Pomoc inspektora ochrony danych: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl.
Kim jest inspektor ochrony danych: inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa danych osobowych. Przyjmuje
pytania i wnioski związane z wykorzystywaniem danych osobowych oraz zgłoszenia o nieprawidłowościach.
Cel i podstawa prawna wykorzystania danych:
1. Prowadzenie i organizacja konkursu, w tym publikacja danych uczestnika w związku z udziałem w konkursie - Art. 6. ust. 1. lit. e) RODO w zw. z
przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
2. Wykonanie zadań archiwalnych, realizowanych w interesie publicznym – czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych - Art. 6. ust. 1. lit. e) RODO w
związku z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Kto otrzyma dane: 1. dostawcy programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją; 2. dostawcy poczty e-mail; 3. kancelarie adwokackie,
radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie pomocy prawnej.
Okres przechowywania danych: 3 miesiące
Dlaczego tak długo: Okres 25-letni wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Przysługujące prawa:

PRZYSŁUGUJĄCE
PRAWO
Dostępu do danych

Sprostowania
danych

NA CZYM POLEGA

JAK SKORZYSTAĆ

Prawo do uzyskania informacji o tym czy
Administrator dysponuje danymi
zainteresowanej osoby, jakie są to dane oraz jak
są wykorzystywane. Informacje przekazuje się
w formie notatki.

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

Prawo do poprawiania nieprawidłowych
danych, aktualizacji nieaktualnych oraz
uzupełniania niekompletnych.

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) oraz dane
kontaktowe.

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) oraz dane
kontaktowe.
2. Wskaż dokładnie które informacje na swój temat uznajesz za błędne,
nieaktualne lub niekompletne.

Usunięcia danych

Prawo do bycia zapomnianym – żądania, by
dane dotyczące zainteresowanej osoby zostały
skasowane.

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) oraz dane
kontaktowe.
3. Wskaż dokładnie zakres danych osobowych, które mają zostać usunięte –
mogą to być poszczególne informacje albo wszystkie dane osobowe,
zgromadzone do celów związanych z obsługą roszczeń.
4. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: usunięcie danych osobowych może
nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisanych po lewej –
w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.

Ograniczenia
przetwarzania

Prawo do żądania, by dane nie były więcej
wykorzystywane w określonym celu.

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) oraz dane
kontaktowe.
3. Wskaż dokładnie w jakim zakresie należy ograniczyć korzystanie z danych
osobowych – możesz oznaczyć pojedyncze cele, dla realizacji których
wykorzystywane są dane osobowe albo wszystkie.
4. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: ograniczenie przetwarzania danych
osobowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek
opisanych obok – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.

Sprzeciwu

Skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
10.
11.
12.
13.

Prawo do żądania, by Administrator zaprzestał
wykorzystywania danych osoby składającej
sprzeciw do celów związanych ze
sprawowaniem władzy publicznej, realizacji
zadań publicznych lub ochrony swoich
uzasadnionych interesów prawnych, z uwagi na
szczególną (wyjątkową) sytuację danej osoby.

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

Prawo do zawiadomienia organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów o ochronie danych
osobowych o naruszeniu prawa.

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) oraz dane
kontaktowe.
3. Wskaż dokładnie którym celom przetwarzania danych osobowych się
sprzeciwiasz.
4. Uzasadnij swoje stanowisko, aby zwiększyć szanse na pozytywne
rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym polega szczególny charakter sytuacji,
w której się znajdujesz.

Czy podanie danych jest konieczne: podanie danych osobowych jest niezbędne do sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
Konsekwencje niepodania danych: brak możliwości uczestniczenia w NABORZE.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy.
Profilowanie: nie dotyczy.

