Nr wniosku _________

_________________________
(pieczątka urzędu)

/_________

(wypełnia KPRM)

WNIOSEK O NADANIE / ODEBRANIE UPRAWNIEŃ
w BAZIE OGŁOSZEŃ o naborach w służbie cywilnej

NAZWA URZĘDU:
Dane redaktora ogłoszeń
Nadanie
Lp.
Imię i nazwisko

Komórka
organizacyjna
(np. wydział / biuro)

Adres e- mail
Nr telefonu

(indywidualny,
nieprzypisany do innego
redaktora w urzędzie)

1

(

)

2

(

)

3

(

)

(wstaw „X”
jeżeli dotyczy)

Odebranie
(wstaw „X”
jeżeli dotyczy)

Podpis redaktora
(nieobowiązkowy
w przypadku odbierania
uprawnień)

Data, podpis i pieczątka imienna
dyrektora generalnego (kierownika)
urzędu lub upoważnionej osoby

…

Data i podpis opiekuna
merytorycznego zasobu

Data i potwierdzenie
zrealizowania wniosku

(wypełnia KPRM)

(wypełnia KPRM)

Wniosek należy wypełnić elektroniczne, wydrukować, przedstawić do podpisu redaktorowi / redaktorom oraz dyrektorowi generalnemu (kierownikowi) urzędu, a następnie przesłać jako skan na adres login-nabory@kprm.gov.pl.
W przypadku potrzeby nadania / odebrania uprawnień więcej niż jednej osobie, wszystkie te osoby należy wskazać w ramach jednego wniosku.

Informacja dla redaktorów ogłoszeń – klauzula informacyjna dot. danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Szef Służby Cywilnej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 1/3 (00-583). Możesz się z nim skontaktować e-mailem: dsc@kprm.gov.pl lub pocztą tradycyjną kierowaną na
powyższy adres. Z naszym inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować e-mailem: iod@kprm.gov.pl
Dane, jakie przetwarzamy o Tobie, to służbowe dane pracownicze. Przetwarzamy je wyłącznie w celu utworzenia i utrzymania konta redaktora, które umożliwia upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach pracy oraz
w celu kontaktu z Tobą. Dane te powierzamy (udostępniamy) podmiotom, które w naszym imieniu obsługują informatycznie usługę. Dane przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze danych, tj. obowiązku zapewnienia warunków do upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
Dane nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. Dane otrzymujemy od dyrektora generalnego (kierownika) urzędu, w którym pracujesz na wniosku o nadanie uprawnień (założenia konta
redaktora). Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu likwidacji bazy ogłoszeń i przez kolejne 5 lat. Masz prawo żądać od administratora danych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie możesz przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej. Masz również
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

