
 

Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie o przetwarzaniu 
danych osobowych 

 
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  
informuję, że:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-
920 Pakosław.  

2. W Urzędzie Gminy Pakosław został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się 
Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem 
danych telefonicznie: 65 5478332 lub e-mailowo: iod@pakoslaw.pl.  

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 
inspektora w Urzędzie Gminy Pakosław.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny 
pracodawcy wynikający z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z art. 6 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do ubiegania się o przyjęcie na 
wyżej wymienione stanowisko.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku 
ustawowego, a po tym czasie, przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.  

7. Administrator nie zamierza przetwarzać Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany i nie 
będą one podlegały profilowaniu.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania 
sprostowania danych, które są nieprawidłowe, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania 
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Przysługuje Państwu 
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.  
 
 
  

………………………………………………………………….  
(miejscowość, data, podpis) 


