
Klauzula Informacyjna zgodna 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedziba w 36-245 Nozdrzec 224 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Panią Katarzyną Nowosielską, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 43 98 020 wew. 48 

3. Pani / Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania 

rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy (art. 221 ), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy, inne przekazane przez Panią/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami państwa danych osobowych 

będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w 

przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn.zm.) oraz inne podmioty, które 

na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów przetwarzają dane osobowe. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/ pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO)  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

e) prawo do przenoszenia danych 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej 

8. Pani/ pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią /Pana zgody na wykorzystanie danych 

osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy lub do momentu 

cofnięcia przez Panią/pana zgody. 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w 

przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Adres organu 

nadzorczego : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 

fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

11. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest 

dobrowolne. 

 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania 

rekrutacyjnego przez Gminę  Nozdrzec z siedzibą 36-245 Nozdrzec 224.  

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania  

w kolejnych postepowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec z siedzibą 36-245 Nozdrzec 

224.                                                                                                                

                                                                                                               …………………………… 

                      Podpis 
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