Załącznik nr 2
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach (19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 18, tel. 85 72
78 101, fax. 85 72 78 108, e-mail. kppspmo@straz.bialystok.pl).
2. W komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych (15-062 Białystok, ul .Warszawska 3, te. 85 670 27 53, fax.
85 653 72 16, e-mail: iod@straz.bialystok.pl).
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
Lp.

Cel przetwarzania

1.

Proces
postępowania
kwalifikacyjnego
w zakresie rekrutacji do służby

Podstawa
przetwarzania
Art. 9 ust 2 lit a RODO
Art. 6 ust 1 lit b RODO

Odbiorcy danych
KW PSP

4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Pani(a) dane osobowe w przypadku nie przyjęcia do służby będą przechowywane przez
okres 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Po tym terminie w przypadku ich
nieodebrania, zostaną zniszczone. Dane osobowe kandydatów przyjętych do służby
będą dalej przetwarzane e celu realizacji zadań wynikających ze stosunku służbowego.
6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych (00193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, infolinia: 606 950 000)
jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych RODO.
8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie negatywne rozpatrzenie podania
o przyjęcie do służby.
9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami.

……………………………

………………….……………………...

(miejscowość, data)

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

Objaśnienia:
KW PSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy
Art. ( ust. 2 lit a RODO – dane szczególne – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na
przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach

