Załącznik nr 2 do ogłoszenia z dnia 23.07.2021 roku

Klauzula informacyjna do rekrutacji.
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO),
przekazujemy następujące informacje:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii Białymstoku, 15-959 Białystok, skr. poczt. 88; ul. Zwycięstwa 26B.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się
za pośrednictwem e-mail: iod.piwbial@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897 lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany w pkt. 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
a) przeprowadzenia postępowania w trybie art. 16 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej dotyczącego naboru kandydatów oraz wyłonienia lekarzy weterynarii do wykonywania
czynności urzędowych w 2021 r. na terenie powiatu białostockiego – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c
RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, gdy przetwarzanie dotyczy danych szczególnych,
b) realizacja naszego prawa do dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz
nawiązania kontaktu, jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
f RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
świadczą usługi na rzecz Administratora.
Informacja o wynikach weryfikacji zostanie umieszczona na stronie Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Białymstoku tj. www.piwbial.pl
5. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej ani do
organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, Oferty
odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Komisja sporządzi listę proponowanych kandydatów do
wyznaczenia. Wyboru kandydatów dokonuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku Wyznaczenie do czynności urzędowych następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku postępowania administracyjnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w
stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i
obrony roszczeń, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne i niezbędne
do wzięcia udziału w naborze.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

