KLAUZULA INFORMACYJNA
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Krzystkowice z siedzibą w
Nowogrodzie Bobrzańskim, przy ul. Leśna 1; 66-010 Nowogród Bobrzański. Może się Pan/Pani z nim
skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: krzystkowice@zielonagora.lasy.gov.pl,
telefonicznie pod numerem (68) 3276532 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail : iod@comp-net.pl
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
Podleśniczy ds. łowieckich w Nadleśnictwie Krzystkowice na podstawie ustawy Kodeks pracy, ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) W przypadku zawarcia umowy o pracę, Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez
okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji związanej
ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
5) Pana/Pani dane
międzynarodowej.

osobowe

nie

będą

6) Pana/Pani dane nie będą udostępniane
wynikających z przepisów prawa.

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

inny odbiorcom danych, za wyjątkiem sytuacji

7) Pana/Pani dane osobowe, w przypadku nie zakwalifikowania się do kolejnych etapów rekrutacji,
będą przechowywane do dnia 12.04.2021 r.
8) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.
11) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani
naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.
12) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
a. obowiązkowe w zakresie danych osobowych wymaganych ustawą Kodeks pracy, ustawą z dnia 28
września 1991 r. o lasach w celu prawidłowego prowadzenia rekrutacji na stanowisko Podleśniczy ds.
łowieckich, a ich nieprzekazanie wiązać się będzie z odrzuceniem Pan/Pani oferty w procesie
rekrutacji prowadzonym przez Nadleśnictwo Krzystkowice.
b. dobrowolne w zakresie innych danych osobowych podanych przez osobę ubiegającą się o
zatrudnienie np. adres e- mail, nr telefonu ,itp.
13) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

