
                   

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne 

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 osobowych) – zwanego 

dalej RODO informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą  

w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin. 

Celem przetwarzania danych jest wykonanie procedur naboru na stanowisko pracownika 

samorządowego.  

Administrator powołał inspektora ochrony danych, dane kontaktowe do inspektora: 

Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, e-mail: urzad@gogolin.pl 

Podczas procesu rekrutacji Administrator wymaga podania danych osobowych  

w zakresie imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania 

(adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, potwierdzenie posiadania pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

potwierdzenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  

(art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy Dz. U. z 2018 r. poz. 917 

oraz art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).   

Pozostałe dane osobowe wykraczające poza powyższy zakres np. numer telefonu, adres  

e-mail lub kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność będą 

przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.   

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator 

może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W 

tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie 

uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w 

postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

W zakresie Pani/Pana danych osobowych, co do których została wyrażona zgoda na 

przetwarzanie, przysługują Pani/Panu prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych; 

2) prawo sprostowania danych 

3) prawo do usunięcia danych 

4) prawo ograniczenia przetwarzania 



                   

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

6) prawo do cofnięcia zgody 

7) prawo do przenoszenia danych. 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami RODO. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres  

e-mail: urzad@gogolin.pl 

 

 


