
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia  

z dnia 20 lipca 2021 r. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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)  

(Dz. Urz. UE. L. 2016 r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Urzędowa,  

ul. Rynek  26, 23-250 Urzędów., 

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – gmina@urzedow.pl 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji - na podstawie art. 6  

ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r.,  Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane 

będą przez 7 dni po zakończonej rekrutacji, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 

danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa 

7) podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

realizacji procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. 

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane na zasadach określonych w ogłoszeniu o konkursie. 

9) w zakresie, w jakim Pani/Pana  dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan  

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub mailowy Administratora, 

wskazany powyżej w pkt1) i 2)  

 

Zapoznałem/zapoznałam się…..……………………………………………….. 

/data i własnoręczny podpis kandydata do pracy/ 


