INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KANDYDACI DO PRACY (SŁUŻBA CYWILNA)
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”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu informuje o zasadach oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
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Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Poznaniu mającego siedzibę w Poznaniu (60-624 Poznań) przy ul. Wojska Polskiego
27/29 – dalej „ Administrator”
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1
Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe,
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak
niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych
danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można
odwołać w dowolnym czasie.
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie
operatorom pocztowym oraz innym procesorom na podstawie art. 28 RODO, ale tylko jeśli będzie to
niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru.
Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas
niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem
3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku,
gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), jak i występującego po tym
okresie czasu niezbędnego na usunięcie przekazanych danych oraz przez czas wynikający z przepisów
o archiwizacji.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą
profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)
lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom
mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych IOD_USPOZ@stat.gov.pl.

