
  

     KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów  

biorących udział w naborze na wolne  
stanowisko urzędnicze 

 
 Zgodnie z art. 13 i art.15 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej zwane RODO  
 

      Od 25 maj 2018 r. obowiązują nowe zasady przetwarzania danych osobowych, które nakładają na 
naszą jednostkę dodatkowy wymóg poinformowania Cię m.in. o zakresie przetwarzanych danych, 
sposobie dbania o ich bezpieczeństwo, podstawie prawnej na bazie której jesteśmy zobowiązani do 
przetwarzania Twoich danych i cyklu „życia” gromadzonych informacji w kontekście celu dla którego 
te wszystkie czynności realizowaliśmy. 

  
Mając powyższe na uwadze dla zapewnienia skutecznego przekazania Ci niezbędnego zakresu 
informacji oraz poważnego podejścia kierownictwa  Centrum Usług Wspólnych do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony Twojej prywatności przedstawiamy poniższa klauzulę do zapoznania, 
a jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz jej wytłumaczenia lub dopowiedzenia spraw lub ich realizacji 
które nie zostały wyjaśnione to wiedz, że od 25 maja 2018 r. został powołany Inspektor Ochrony 
Danych który wyjaśni Ci wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem Twoich danych w naszej 
jednostce organizacyjnej  Jego adres kontaktowy podajemy poniżej. 

  
Zwróć uwagę, że nowe przepisu RODO wymuszają nowe podejście do przetwarzania danych 
osobowych oraz wyższą ochronę Twojej prywatności na wszystkich polach przetwarzania danych, 
ale nie zmieniają jednak faktu, że gdy załatwienie sprawy z jaka się do nas zwracasz wymaga 
zbierania danych osobowych w oparciu o obowiązujące prawo to zaniechanie ich dostarczenia przez 
Ciebie lub odmowa ich przedłożenia, albo skorzystanie z należnego Ci prawa do zaprzestania 
przetwarzania danych spowoduje, że stanie się niemożliwym byśmy mogli załatwić Twoją sprawę z 
która się do nas zwracasz.  

  
 Przeczytaj zatem poniższą treść klauzuli informacyjnej i upewnij się, że oddajesz swoje dane 

osobowe w dobre ręce w zakresie niezbędnym do wykonania czynności przetwarzania zgodnie z 
prawem i poczuj się bezpieczny. 

 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Administratorem danych osobowych jest : 

Centrum Usług Wspólnych w Żabiej Woli 
 Adres : ul. Mazowiecka 1 , 96-321 Żabia Wola 
 Telefon :  46 857 80 53   ;  mail: cuw@zabiawola.pl 

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

  
 Nadzór nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w placówce pełni  

Inspektor Ochrony Danych (IOD) Robert Kozłowski, z którym można uzyskać kontakt : 
 Telefon: 604 362 559  mail: iod@cdkp.pl ;   
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CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w poniższym celu: 
  

 
Cel przetwarzania 

 

 
Podstawa przetwarzania 

 
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko, 
- Informacje o wyniku naboru z użyciem   
  formy tradycyjnej i na stronach  
  podmiotowego serwisu internetowego 
  Biuletynu Informacji Publicznej 
- Inne czynności niezbędne do prawidłowej  
  obsługi wstępnego procesu zatrudnienia 
 

 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c  RODO 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, w zakresie wynikającym z : 
 

a) Ustawy z 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1260) 

b) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks 
pracy (Dz.U.2018 poz. 917 ze zm.) 

c) Rozporządzenie Prezesa rady 
Ministrów z 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów 
potwierdzających znajomość języka 
polskiego przez osoby nieposiadające 
obywatelstwa polskiego ubiegające się 
o zatrudnienie w służbie cywilnej 
(Dz.U. nr 64 poz.539 ) 
 

Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami dotyczącymi prowadzonego 
procesu rekrutacji w postepowaniu przed 
sądem lub innymi organami państwowymi  
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f  RODO 
Przetwarzanie jest niezbędne do celu 
wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora 

Pozostałe dokumenty nie wymagane przez 
administratora, a zawierające dane osobowe 
dołączone przez kandydata podczas 
prowadzonego naboru 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a  RODO 
Przetwarzanie jest możliwe po dołączeniu 
dodatkowo przez osobę wyrażonej 
dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich 
danych  w jednym lub większej ilości 
określonych celów  

 
POZYSKIWANIE DANYCH O KANDYDACIE 

 
Wszelkie dane przetwarzane w procesie prowadzonego naboru na stanowisko będą pozyskiwane 
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.  
 

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 
 
1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez 
Administratora danych i tylko w zakresie niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych 
na zajmowanym stanowisku. 
 
2. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione 
do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
  



PRZEKAZYWANIE DANYCH 
 

Administrator oświadcza, że żadne dane osobowe kandydatów biorących udział w naborze nie 
będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 
ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE 

 
Administrator oświadcza, że nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych z użyciem 
systemów informatycznych oraz procesu profilowania danych kandydatów. 

 
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 

Podanie wymaganych danych osobowych przez kandydata uczestniczącego w prowadzonym 
naborze jest warunkiem koniecznym. Niepodanie danych wymaganych przez Administratora będzie 
skutkować niemożliwością realizacji procesu wyboru i zatrudnienia. 

 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do 
realizacji obowiązków archiwizacji wynikający z rozporządzenia 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 momentu zakończenia procesu naboru na stanowisko. 
 

PRAWO DOSTĘPU  
Zgodnie z RODO informujemy, że Pani/Pan posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych, 
prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania.  

PRAWO DO SKARGI 
 
We wszelkich sprawach dotyczących wyjaśnień przetwarzania danych osobowych można 
porozumiewać się bezpośrednio z naszym IOD, który prowadzi punkt informacyjny na terenie naszej 
gminy i pozostaje do dyspozycji w ramach nieodpłatnego udzielania porad i informacji osobom, 
których dane osobowe są przetwarzane przez nasza placówkę. 
 
Ma Pani/Pan też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej ochrony danych 
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani jest 
realizowane niepoprawnie i narusza przepisy RODO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


