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KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W PROCESIE REKRUTACJI 

 

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

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 ,,RODO”) 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Urząd Gminy Niegowa, 

ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa, tel.: 34 3151020, fax 34 3151020, e-mail: 

urzad@niegowa.pl, strona internetowa: www.niegowa.pl, BIP: 

http://www.niegowa.bip.net.pl, reprezentowany przez Wójta Gminy Niegowa. 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt 

jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: bwrobel@niegowa.pl  lub 

na adres administratora danych urzad@niegowa.pl.  

3. Dane kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, 

rozpatrzenia kandydatury do pracy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) w zakresie realizacji procedury rekrutacji: 

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, ustawa z dnia 

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu 

przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze 

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w zw.  z art. 6 ust. 1 

lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w ramach 

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

b) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie 

w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie 

w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest 

traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu 

do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Zgodę 

można cofnąć drogą, którą została wyrażona, 

c) przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych odbywa się 

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, gdyż jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub 

osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej. 

2) w zakresie archiwizacji na podstawie: 

a) przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. 

z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

1) przez okres wynikający z rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych,  

2) w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz 

nie dłużej niż przez okres wskazany powyżej,  

3) dokumenty złożone przez kandydata, który zostanie wyłoniony w drodze 

naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych, 

4) dokumenty złożone przez osoby, które w naborze zakwalifikowały się do 

dalszego etapu (tj. rozmowy kwalifikacyjnej) i zostały umieszczone 

w protokole, będą przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) dokumenty pozostałych kandydatów podlegają zwrotowi i będą odsyłane 

na wskazany adres przez kandydata lub mogą być odbierane osobiście  

przez 

zainteresowanych. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów 

prawa, w szczególności  wskazanych w ust. 4, z wyjątkiem danych osobowych, 

które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

(będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału 

w procedurze rekrutacji.  

7. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie  

odbywa się na podstawie zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem a także prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Zgromadzone w postępowaniu konkursowym dane osobowe nie będą 

udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa. W przypadku wygrania konkursu dane osobowe wybranego 

kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl 

przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Niegowa, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Niegowa na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy  Niegowa oraz w siedzibie  

SP ZOZ w Niegowie.     

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Zgromadzone dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu  

podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 
 

 

 

 


