KLAUZULA INFORMACYJNA
STOSOWANA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY
PODCZAS REKRUTACJI DO PRACY W URZĘDZIE GMINY ŻARNOWIEC
(Kandydaci do pracy w UG Żarnowiec)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 zwane RODO),
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Żarnowiec, z siedzibą
w Żarnowcu, ul. Krakowska 34; tel. 32 644-93-20
2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, przesyłając e-mail na adresug@zarnowiec.pl
lub telefonicznie 32 644-93-20
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Żarnowcu, w tym oceny kwalifikacji oraz
zdolności i umiejętności do pracy niezbędnych na tym stanowisku pracy.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), ale także:
 spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa, w
szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy
(art. 221 § 1);
 oraz na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w
przypadku ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania
Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzające dane osobowe
na zlecenie Administratora m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych zawartej z
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z
przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych,
 do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dane zostaną
skutecznie usunięte pod warunkiem braku możliwości wniesienia odwołania lub
roszczenia w stosunku do procesu rekrutacyjnego, w którym przetwarzano
przedmiotowe dane osobowe.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 prawo dostępu do treści swoich danych,
 prawo sprostowania swoich danych osobowych,
 prawo do usunięcia danych,
 prawo do 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. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem
koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości należytej oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz zdolności i
umiejętności do pracy niezbędnych na aplikowanym stanowisku pracy.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

