
Informacja Miejskiego  Żłobka  Wesoła Rybka w Rybniku
  wymaganą Rozporządzeniem1 o danych osobowych

dla kandydata ubiegającego się o pracę

1.Kto jest Administratorem Państwa  danych osobowych? Administratorem Państwa danych oso-
bowych,  jest Dyrektor Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka w Rybniku, działający z upoważnienia Prezy-
denta Miasta Rybnika. Z  Administratorem danych osobowych  można się kontaktować osobiście w sie-
dzibie żłobka-44-217 Rybnik, ul. Orzepowicka 23 , lub pisząc na adres pocztowy żłobka – 44-217 Ryb-
nik, ul. Orzepowicka 23, najlepiej z dopiskiem: „Administrator danych osobowych” lub adres poczty e-
mail zlobek@miastorybnik.pl.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej placówka przetwarza dane?
Firma przetwarza   dane:
2.1 w celu  przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko,
2.2 dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez osobę aplikującą na stanowisko zgody,
2.3.w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w placówce i zabezpieczenia mienia.

3. Pozostałe informacje o innych celach w jakich placowka może przetwarzać dane.
Administrator nie przewiduje takich celów.

4. Rodzaje przetwarzanych danych.
Placówka przetwarza dane związane z:
1)identyfikacją osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w granicach określonych w Kodeksie pracy, 
2)potwierdzeniem kwalifikacji i wykształcenia,
3) dane biometryczne pochodzące z nagran monitoringu, w przypadku kandydatów zapraszanych na
rozmowy kwalifikacyjne.

5. Kategorie odbiorców danych.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w placówce na potrzeby rekrutacji.

6. Jak długo placówka  będzie przetwarzała dane?
6.1. Dane będą przetwarzane w czasie trwania rekrutacji, zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu
o naborze.
6.2 Dane osób, z którymi nie zawarto umowy o pracę zostaną w sposób nieodwracalny zniszczone
w siedzibie placówki,
6.3 dane biometryczne sa usuwane zgodnie z instrukcją działania monitroingu.

7. Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane.

7.1 Jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie
zgody ma  Pani/Pana, prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania
danych lub przetwarzania określonych danych lub danych w określonym celu.  Cofnięcie  zgody nie
wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

7.2 Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

____________________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1
z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się je od dnia 25 maja 2018 r.
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