
KLAUZURA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie 
Danych – RODO.

− Administratorem  Pani/Pana  danych osobowych  zbieranychw ramach  wykonywania  zadań  publicznych  jest 
Powiatowy Zarządu Dróg w Myszkowie  ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, NIP 577 17 46 272, REGON 151405866, 
w jego imieni Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, tel. (34) 314 83 04

− We  wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  można  się  kontaktować  z  inspektorem 
ochrony  danych osobowych  dostępnym  pod  adresem  email:iod@pzd.com.pl. Można  także  złożyć  zapytanie 
telefoniczne lub skierować je  osobiście  w siedzibie  firmy,  wskazując  formę w jakiej  oczekuje Pani/Pan odpowiedzi, 
koniecznie podając dane kontaktowe niezbędne do jej udzielenia.

− Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na podstawie 
przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, w celu realizacji procedury naboru na określone 
w ogłoszeniu o na borze do Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie stanowisko pracy,

− Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,

– Pani/Pan  ma  prawo  żądać  od  administratora  dostępu  do  treśći  Pani/Pana  danych  osobowych,  ich 
sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, 
a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– Decyzje  podejmowane  wobec  Pani  /Pana  danych  osobowych  nie  będą  podejmowane  w  sposób 
zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobe ich profilowania, 

– Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne 
z przepisami prawa.

 Zgodnie z art.13 ust.1 i ust .2 przepisami 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) dnia 27  
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1),


