KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA POTRZEBY REKRUTACJI/KONKURSÓW PRZEPROWADZANYCH
W REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 35;
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail iod@bydgoszcz.rio.gov.pl lub telefonicznie 52 37 68 245;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia bieżącego
postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b 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); Pani/Pana dane będą przetwarzane także w kolejnych naborach
pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w związku
z konkursami na członka kolegium i prezesa Izby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U.
Nr 10 poz. 93), Rozporządzenia Ministra SWiA dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej
izby obrachunkowej (Dz. U. Nr 130, poz. 1396 z późn. zm.);
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Prezes Rady Ministrów (konkursy), poczta;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez miesiąc od zakończenia rekrutacji,
w przypadku udzielonej zgody kandydata – 2 lata, dane osobowe związane z konkursami
na członka kolegium i prezesa – zgodnie z przepisami prawa;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, a co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga
jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
bydgoszcz@rio.gov.pl;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia rekrutacji lub w związku z ogłoszonymi konkursami.
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