Oświadczenie
Na podstawie zapisów 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 (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – tzw. RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) niniejszym oświadczam,
że zrozumiałem i przyjmuję do wiadomości, że:

Administrator i dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Sławno, 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9,
a obsługę Gminy Sławno prowadzi Urząd Gminy Sławno, 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9.
2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogę kontaktować się z wyznaczonym przez
administratora inspektorem ochrony danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail:
odo@gminaslawno.pl telefon: 59 810-67-14 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
Gromadzenie i przetwarzanie danych:
1. Do zakresu działania samorządu gminnego należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym,
niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych organów administracji rządowej. Gmina Sławno gromadzi Państwa
dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Sławno, a w szczególności
z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm).
2. Podanie przeze mnie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a Administrator
może je przetwarzać wyłącznie w tym celu.
Przekazywanie danych:
1. Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Okres przechowywania danych:
1. Moje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn.
zm.).
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu
jej wycofania.
Pani/Pana prawa:
1. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także ich przenoszenia.
2. Z powyższych uprawnień mogę skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, pisząc na adres Urzędu lub kierując
korespondencję na adres: odo@gminaslawno.pl.
3. Ponadto przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z niezgodnym z RODO
przetwarzaniem moich danych osobowych przez Gminę Sławno. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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