ZARZĄDZENIE NR VII/131/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Orzesze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek
organizacyjnych gminy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.
z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U.
z 2016r. poz. 902 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917
ze zm.)
zarządzam
§ 1. W zarządzeniu nr VII/19/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 5 lutego 2018 w sprawie regulaminu
naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Miejskim Orzesze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy wprowadzić zmianę:
§ 17. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dokumenty aplikacyjne osób, które brały udział w procesie naboru będą przechowywane:
- w przypadku kandydatów, którzy spełnili wymogów formalnych i niezakwalifikowanych do kolejnych
etapów można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po tym terminie
zostaną zniszczone;
- w przypadku kandydatów wskazanych w protokole do kolejnych etapów naboru będą przechowywane
przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, następnie
przez w terminie 7 dni można je odebrać w pokoju nr 29. Po tym terminie zostaną zniszczone, za wyjątkiem
załączonych oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone .”.
§ 2. Wprowadzić załącznik do niniejszego zarządzenia, który będzie stanowił załącznik nr 11do regulaminu
naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Miejskim Orzesze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski
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Załącznik do Zarządzenia Nr VII/131/2018
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 13 czerwca 2018 r.

……………………………………..

(Miejscowość, data)

………………………………………
(Imię i nazwisko)

……………………………………….
……………………………………….
(adres)

Dotyczy naboru na stanowisko:
....................................................

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze
stanowiska urzędnicze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Orzesz moich danych osobowych
podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji
……………………………….
podpis kandydata

oraz
zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą Urząd Miejski
Orzesze, Orzesze ul. Św.Wawrzyńca 21;
2. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Miejskim Orzesze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy:
− w
przypadku
kandydatów,
którzy
spełnili
wymogów
formalnych

i niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie
miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po tym terminie zostaną zniszczone,
− w przypadku kandydatów wskazanych w protokole do kolejnych etapów naboru
będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy
z osobą wyłonioną w drodze naboru, następnie przez w terminie 7 dni można je
odebrać w pokoju nr 29. Po tym terminie zostaną zniszczone, za wyjątkiem
załączonych oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone.
3. W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod numerem telefonu 784690446 w godzinach pracy Urzędu lub
adresem e-mail:
iod@orzesze.pl;
4. Podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego
przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowiska
urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Orzesze oraz
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5.
6.
7.

8.

9.

na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Zgodę można wycofać
pisemnie poprzez złożenie jej w Biurze Organizacyjnym, pokój 29. Podanie danych osobowych
jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji;
Przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, ich sprostowania oraz usunięcia;
Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowych;
W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez
Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania;
podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd
Miejski Orzesze jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
Przekazywane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

……..…………………………
(podpis kandydata)

Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez Kandydata
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