Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Ośrodek Geodezji (ŁOG).
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem ochrony danych w Łódzkim Ośrodku Geodezji, tel.: 42 272 68 96, e-mail:
iod@log.lodz.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji
procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu
realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, g,
h 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), art. 221 Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia
zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty),
a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia
upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do
czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach,
 w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu
określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
posiadają Państwo prawo do:
 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego
rozporządzenia,
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiadają
Państwo prawo do:
 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego
rozporządzenia,
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
 usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia,
 wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Państwa dane nie
będą przez nas przetwarzane.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Polityka Ochrony Danych Osobowych ŁOG jest dostępna na stronie:
http://www.log.lodz.pl/modgikwww/pl/BIP/Daneosobowe/PolitykaOchronyDanychOsobo
wych.aspx.

