ZAŁĄCZNIK NR 1z
INFORMACJA
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
KTO JEST ADMINISTRAT OREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (dalej WUP) z siedzibą w Toruniu (87-100)
przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.
JAK SIĘ Z NAMI SKONT AKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU
PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych (IOD). Oto jego dane kontaktowe:
▪
▪

adres e-mail: iod@wup.torun.pl,
adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych,
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń
JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WUP

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz
statystycznym
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów, tj. przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym
przeprowadzono proces rekrutacji.
JAKIE MA PANI/PAN UPRAWNIENIA WOBEC WUP W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu,
wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub
potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres iod@wup.torun.pl, z informacją o jej odwołaniu, w
treści maila wskazać należy swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Rekrutacja nr …/……
w ramach umowy na zastępstwo” lub listownie na adres Urzędu. W zakresie publicznego
udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym, zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
związana z realizacją procesu rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z siedzibą
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny) w zakresie szerszym niż wynika z
przepisów prawa podanych w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru:
OFERTA NR …………………….w ramach umowy opracę na zastępstwo, na stanowisku:
ds. projektów.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w dostarczonych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny).
Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także,
że zostałem(am) poinformowany(a) o warunkach przetwarzania moich danych osobowych.

..................................................
/miejscowość, dnia/

.................................................................
/czytelny podpis osoby, której dane dotyczą/
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