
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję: 

1. Administrator danych osobowych  

Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, adres e-mail: 

ug@sokolniki.pl, tel. 627845159 

2. Inspektor ochrony danych 

Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: iod@sokolniki.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 roku - Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych. W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

to jest zgody osoby, której dane dotyczą. 

4. Odbiorcy danych osobowych  

Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, 

 a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym 

przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.  

W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika 

i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

7. Zakres przysługujących uprawnień  

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 

(poprawiania). Przysługuje PaniPanu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, 

jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku 

prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Informacja o przetwarzaniu  na podstawie zgody 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody posiada Pani/Pan 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y 

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie 

wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora. 

11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


