Klauzula informacyjna
dotycząca kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Sochaczewie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, ul. Stanisława Staszica 7, 96 – 500 Sochaczew
e-mail: sochaczew@mazowsze.straz.pl
1.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych: (e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl)
2.
Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnego naboru do służby wraz z
przeprowadzeniem postepowania kwalifikacyjnego i przyszłych naborów na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a, c przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia
24 sierpnia 1991 r. (t.j.Dz.U. 2019, poz.1499 ze zm.)
3.
Pani(a) dane osobowe mogą być w ramach postępowania kwalifikacyjnego , na podstawie
przepisów prawa, przekazane do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych,
4.
Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres przyjęty w zarządzeniu nr 21
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i
jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSW z 2013 r.,
poz. 27) określony w ogłoszeniu o naborze do służby.
5.
Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
6.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22
531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza
przepisy RODO. .
7.
Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a
w pozostałym zakresie dobrowolne.
8.
Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pana(i) procesem naboru
do służby.
9.
Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10.
Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

