Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji przez Urząd
Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana
Czarnieckiego 17, telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@um.stargard.pl
3) Cel i podstawy przetwarzania: Dane osobowe kandydata zawarte w ofercie pracy na wolne
stanowisko urzędnicze przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa, w szczególności art.
221 § 1 Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych, w związku z prowadzonym
postępowaniem rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia
obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie
Miejskim w Stargardzie. Pozostałe dane osobowe ( np. PESEL) przetwarzane będą na
podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody, która może być odwołana w dowolnym momencie
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postepowania
rekrutacyjnego i rozstrzygnięcia naboru, następnie zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej
oraz wewnętrznych regulacji po okresie 3 miesięcy niszczone (oferty rozpatrzone negatywnie)
lub archiwizowane przez okres 5 lat.
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy uzyskali rekomendację do
zatrudnienia będą umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy – zgodnie z ustawą o pracownikach
samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
5) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania
(poprawiania), usunięcia (usuniecie danych, na które Państwo wyrazili dobrowolną zgodę),
6) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa
innych danych jest dobrowolne.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników Urzędu
Miejskiego
1) Administratorem danych osobowych pracowników przetwarzanych w ramach świadczenia
pracy przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul.
Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@um.stargard.pl
3) Cel i podstawy przetwarzania: Dane osobowe pracowników przetwarzane są w celu
podpisania umowy, świadczenia pracy
(wszelkich aspektów związanych ze świadczeniem pracy), ubezpieczenia pracowników oraz
członków ich rodzin, na podstawie przepisów prawa np. Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach
samorządowych, rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw.
4) Dane osobowe pracowników będą przetwarzane do momentu zakończenia stosunku pracy a
następnie do celów archiwalnych przez 50 lub 10 lat ( dla osób zatrudnionych od 01.01.2019
r.)
5) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, na które wyrazili Państwo zgodę dobrowolnie.
6) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy
jest niezbędne Podanie przez Państwa innych danych, niewskazanych w przepisach prawa jest
dobrowolne.

