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Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

dotycząca ochrony danych osobowych 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 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) (dalej: RODO) 

1.  Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sandomierza. Możesz 

uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w Urzędzie Miejskim  

w Sandomierzu z siedzibą: Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz 

2.  Inspektor Ochrony Danych 

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Sandomierza jest 

Magdalena Żukowska. 

Możesz się z nią skontaktować: e-mail - magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl   

nr telefonu 15/ 81-54-193 

3.  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe 

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz 

ustawy o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. 

4.  Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są 

konsekwencje ich niepodania 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek 

uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze 

stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest 

dobrowolne ale brak ich podania może mieć wpływ na ocenę złożonej przez Ciebie aplikacji. 

5.  Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe 

Twoje dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom.   

6.  Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe 

Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w regulaminie naboru. Po spełnieniu 

celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być zwrócone Tobie lub ulegną zniszczeniu  

w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

7.  Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
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W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania od 

administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia bądź sprzeciwu co do ich 

przetwarzania. Twoje prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Twoje 

prawa na wniosek zrealizuje Administrator. 

8.  Gdzie możesz wnieść skargę wobec przetwarzania Twoich danych 

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

9.  Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Tam gdzie wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych do momentu jej wycofania. 

10.  Czy Twoje dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie 

będą profilowane. 

                                                                              Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą 

  

                                                                                ......................................................... 

                                                                                      (podpis kandydata do pracy) 

Sandomierz, dnia ........................................ 

  


