
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

osobowych kandydatów do zatrudnienia na stanowisku  

Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA KANDYDATA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Praszki z siedzibą w 

Praszce, Pl. Grunwaldzki 13, e-mail: umig@praszka.pl 

2. Burmistrz Praszki wyznaczył inspektora ochrony danych – Tadeusza Bieleckiego 

iod@praszka.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

o realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru: 

▪ na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach 

samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o 

niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w 

ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących 

pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem 

kierowniczych stanowisk urzędniczych, 

▪ na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie 

w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w 

składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa 

jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W 

odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia 

zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą 

została wyrażona. 

o archiwizacji na podstawie: 

▪ przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z 

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

– w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji 

międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 



6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

1) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku 

przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt 

osobowych; 

2) dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych będą przechowywane w 

Referacie Organizacyjnym przez okres 3 m-cy od dnia nawiązania stosunku pracy 

z osobą wyłonioną na drodze naboru, a następnie komisyjnie niszczone; 

3) niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 m-cy od dnia zamieszczenia informacji 

o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej odebrać osobiście swoje 

dokumenty rekrutacyjne za pokwitowaniem. Urząd nie odsyła dokumentów 

kandydatom; 

4) niszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie dokonywała komisja; 

5) potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie protokół, który 

zostanie włączony do dokumentacji z przeprowadzonego naboru.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem 

danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których 

podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze. 

10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 

22.  

 

 

……………………………………….. 

                    /data, podpis kandydata/  

 

 


