
FORMULARZ OGŁOSZENIA „DAM PRACĘ” NA DOPIEWO.PL

Dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie przez niego przekazane, będą przetwarzane tylko i wyłącznie po
zaznajomieniu się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz po wyrażeniu zgody na
ich przetwarzanie w formie oświadczenia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Le-
śna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).

2. Kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest  możliwy za pomocą adresu e-mail:
iod@dopiewo.pl.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowol -
ne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przetwarzaniu danych niezbędnych do świad-
czenia usługi publikacji ogłoszeń na stronie www.dopiewo.pl. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji
jednego celu, jakim jest możliwość świadczenia usługi określonej w pkt. 3. 

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody.
6. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu.
7. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze-
nia  przetwarzania,  prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych; 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Ob-

szaru Gospodarczego.
9. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone podmiotowi świadczącemu w danym okresie usługi

hostingowe i/lub serwisowe związane z funkcjonowaniem strony www.dopiewo.pl.
10. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym orga-

nom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpo-
wiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 10 powyżej, dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej oso-
bie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decy-
zji.

13. W przypadku publikacji przesłanego ogłoszenia, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez
okres publikacji ogłoszenia, który wynosi 30 dni. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

14. Część danych podanych przez Użytkownika, nie posiadająca cech danych osobowych, jest groma-
dzona w bazie danych Administratora jedynie dla celów statystycznych dotyczących czasu wprowa-
dzenia danych, czasu usunięcia danych oraz miejscowości. Żadna z gromadzonych informacji nie
pozwala przypisać ich konkretnej osobie, której te dane dotyczą.

15. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki technicz-
ne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określony-
mi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
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