
 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO* - nabór pracowników.  

 

 
  W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO* informuję: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25,                     

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 12. 
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl. 
 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w samorządzie 

gminnym oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru. 
 

4. Podstawa prawna przetwarzania: 

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b. art. 221 Kodeksu pracy, art. 6 i 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz 

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO; 

c. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być 

one ujawnione podmiotom, z którymi zawarto umowę dotyczącą systemów informatycznych wykorzystywanych 

przy przetwarzaniu danych . 
 

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

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano tj. czas niezbędny do 

przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w samorządzie gminnym (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których 

Pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje 

konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. 
 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 

− dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

− żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,                                   

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*, 

− do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO*, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),                          

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO*. 
 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach 

samorządowych  jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy 

w samorządzie gminnym. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie 

potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest 

dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   
 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 

konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu.      

 

 

 

     

*- rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

mailto:iod@golub-dobrzyn.pl

