
Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie 

 

 Zgodnie 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), 

informuję iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu oraz 

dokumentach rekrutacyjnych jest Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7,     

39- 320 Przecław. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sabina Piecuch, e- mail: spiecuch@przeclaw.org. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedury naboru oraz 

podjęcia działań  przed zawarciem umowy, zgodnie z Kodeksem pracy oraz ustawą  

o pracownikach samorządowych. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej 

organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w regulaminie 

naboru. Po spełnieniu celu dla którego zostały zebrane, dane mogą być Pani/Panu 

zwrócone lub zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury 

naboru. 

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

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy o ochronie danych.   

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  warunkiem przystąpienia do 

rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie odrzucenie oferty w postępowaniu rekrutacyjnym. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

też poddawane procesowi profilowania. 
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