
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

Zgodnie z art. 13 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) zwanego 

dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy 

Pawłowiczki z siedzibą przy Placu Jedności Narodu 1, 47 -280 Pawłowiczki, NIP: 7492090750, REGON: 

531412964, numer kontaktowy: +48 77 4036461/ +48 77 4036462, adres e-mail: ug@pawlowiczki.pl.  

2) Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych 

osobowych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

danych, wskazany powyżej. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją czynności w ramach przeprowadzenia obecnego 

postępowania rekrutacyjnego zmierzającego do zawarcia umowy, 

- art. 6 ust 1 lit c dotyczącego realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku 

z przetwarzaniem danych wskazanych w Kodeksie Pracy oraz w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych, a także w zakresie danych o niepełnosprawności (art. 9 ust. 2 lit. b 

RODO) – w ramach wykonywania szczególnych praw Panią/Pana dotyczących, obejmujących 

pierwszeństwo zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk 

urzędniczych, 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie innych 

danych, niewymaganych przepisami prawa, jeżeli zostaną przez Panią/Pana podane. 

Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, 

niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w kolejnych naborach pracowników,  

- art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 

konieczna jest zgoda na ich przetwarzanie, która została pozyskana w osobnym oświadczeniu. 

W sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust 2 

lit a RODO), można ją odwołać w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie u 

Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@pawlowiczki.pl. 

W odniesieniu do takich danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania ich sprostowania. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na 

podstawie stosownych umów powierzenia:  

 Jerzy Siemaszko LEMABO II Spółka Cywilna NIP  7491334687 REGON 160700704, 

 Adrian Werner "NETON" Nowa Kolonia 3, 47-260 Polska Cerekiew  
NIP: 7491042766 , REGON: 531046264,   

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu Z/S w Kędzierzynie-Koźlu, M.Reja 2a     
NIP 7491551479, REGON 00063792100000, KRS 0000001890 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

- przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu 

procedury naboru zgodnie z okresem wyznaczonym w Jednolitym rzeczowym wykazie akt (dotyczy 
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okresu wynikającego z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa pracy czy innych praw w tym 

zakresie), natomiast Pani/Pana dokumenty aplikacyjne w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana  

do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru mogą być 

odebrane przez Panią/Pana osobiście w pokoju numer 6 w Urzędzie Gminy Pawłowiczki w terminie 

miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru, po tym okresie zostaną zniszczone. 

 - w przypadku danych podanych dobrowolnie będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody, lecz 

nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu 

Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

7) W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 

RODO), 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 17 RODO), 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w 

ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

 prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 20 RODO). 

8) W zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) nie 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia 

zapomnianym (usunięcia danych) oraz do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest 

oparte o wyrażenie zgody. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej.  

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

 

 

………………………...……………………. 

   Data i podpis 

 


