INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W TYM
WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE TRANSPORTU
METROPOLITALNEGO W KATOWICACH
Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Transportu
Metropolitalnego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A,
tel. +48 (32) 74 38 401, e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych
osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: iod@metropoliaztm.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko
pracy;
b. archiwizacji dokumentacji.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach
są:
a. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9
ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy
o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
b. prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f
rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie
podawanych przez Panią/Pana danych osobowych, oparty na art. 22(1) § 5
Kodeksu Pracy szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie
naborów.
c. w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej
inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez
przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru,
podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich
przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz
przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).
Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich
przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana
traktowania, a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny
uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez
administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług
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Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane
każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu
(informacja o wyniku naboru).
5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą
przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty zakończenia naboru (dla osób
niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).
W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie włączona do
Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami
prawa.
Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach
w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na
tablicy
informacyjnej
w
ZTM,
oraz
opublikowanie
na
stronie
http://bip.metropoliaztm.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami
prawa (w szczególności protokoły z naboru), przechowywane będą przez okres co
najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta
sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie.
Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji,
włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w
Archiwum Państwowym.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania
w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: kancelaria@metropoliaztm.pl
lub pisemnie na adres Administratora danych.
7. Podanie przez Panią/Pana żądanych danych osobowych jest wymogiem
ustawowym. Podanie danych wymaganym zakresie jest obowiązkowe,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana
aplikacji bez rozpatrzenia.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
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