
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 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) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję Panią/Pana o sposobie i celu, 

w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych:  

 
Tożsamość i dane kontaktowe 
Administratora  

 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 
Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10 (dalej: Administrator) 

 

 
Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych  

 

 

Administrator – Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ 

Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl 

 
Cele przetwarzania i podstawa 
prawna  

 

 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

 przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu, na 
podstawie art. 22¹ §1 i  §2 ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach 
samorządowych 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO), 

Podanie danych wynikających z art. 22¹ §1 i  §2 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, 
a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu naboru na wolne stanowisko. 
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, przetwarzane na podstawie: 

 wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 

 

 
 Odbiorcy danych  

 

 
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oraz podmiotom które 
przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora , na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie 
oprogramowania.  

 

 
Okres przechowywania danych  

 

 
Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, a następnie przechowywane przez 
okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z Kandydatką/Kandydatem, która/y 
wygrała/wygrał w danej procedurze naboru. Kandydaci, którzy chcieliby odebrać złożone w 
danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w siedzibie Urzędu w 
terminie 7 dni roboczych od dnia upływu okresu 3 miesięcy, o którym mowa wyżej, po którym 
to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone. 
 

 

 
Pani/Pana prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych  

 

 
1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  
2) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
/UODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących 
jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 
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. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

 

 
Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub do organizacji 
międzynarodowej  

 

 
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

 

 
Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w tym o 
profilowaniu  

 

 
 Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 
ust. 1 i 4 RODO.  

 

 


