KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Wytrzeźwień w Toruniu(adres: ul.
Kasztanowa 16, 87-100Toruń, telefon kontaktowy: 56 645 89 96).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) oraz ustawy z
dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
4. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza
obszar Unii Europejskiej.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy
zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest
równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który
zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego
etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie
przekazane do archiwum. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane
osobiście przez zainteresowanych, w terminie miesiąca po rozstrzygnięciu naboru. Oferty
nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje o wynikach naboru zawierające imię,
nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej
http://iw.torun.pl/oraz na tablicy informacyjnej Placówki przez okres co najmniej 1 miesiąca.

Izba Wytrzeźwień w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

O spełnianiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania
kandydaci będą informowani telefonicznie.

