Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - nabór
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie, adres: ul. Teofila Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin [dalej: „Administrator”
lub „ZPKWZ”].
Więcej informacji
Chcąc uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt
z Administratorem - najlepiej w formie e-mailowej: iod@zpkwz.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator ustanowił inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty
e-mail: iod@zpkwz.pl
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez Administratora danych osobowych?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach związanych z rekrutacją do pracy w
ZPKWZ, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego. Na tej podstawie
przetwarzamy Państwa dane osobowe obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe
wskazane przez Państwa, jak również informacje o wykształceniu, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku skazania za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Jakiekolwiek inne wskazane przez Państwa informacje przekazywane są na podstawie Państwa zgody.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać poprzez kontakt e-mailowy z
Administratorem. Będziemy przetwarzać dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkowe?
Wymagamy podania następujących danych osobowych:
imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli rozpatrywać
Państwa kandydatury.
Poza wymienionymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania innych
Państwa danych osobowych może być Państwa zgoda. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie
Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać dane
dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Skarga do organu nadzoru
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych - do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Komu udostępniamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe na etapie rekrutacji nie będą udostępnianie osobom i podmiotom trzecim.
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Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe co do zasady przechowujemy do ukończenia procesu naboru. Jednakże, w przypadku
zatrudnienia, dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane
przez okres wymagany przepisami prawa.
Dodatkowo, w odniesieniu do pięciu najlepszych kandydatów - ich dane osobowe w postaci imienia, nazwiska,
miejsca zamieszkania oraz ewentualnej informacji o posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej, jeżeli dany
kandydat zamierzał skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych przechowywane będą w celach archiwalnych w interesie publicznym w ramach
protokołu naboru przez okres wynikający z przepisów prawa.
Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Unii Europejskiej?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten
sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać względem Państwa
jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na
Państwa wpływać.
Potwierdzam otrzymanie:
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