
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  

oraz  klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych 

 I. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy w Przyłęku,  

w celu realizacji procesu rekrutacji. Zostałem/am/ poinformowany/a/, iż zgoda może zostać 

przeze mnie wycofana w każdym czasie.  

Przyjmuję do wiadomości, że : 

 Zgodnie z art. 13  ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie 

danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Przyłęk, Urząd Gminy w Przyłęku, 

Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, tel. 048 677 30 16, e-mail: przylek@przylek.pl 

2. pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących 

uprawnień można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty 

elektronicznej na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl   

3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane na podst. art. 22¹ ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy  

z dnia  o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury na wolne stanowisko urzędnicze, 

w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich 

podania może mieć wpływ na ocenę złożonej przez Pana/Panią oferty. 

4. Pana/Pani dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  

5.Pana/Pani dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane, przez okres wskazany w regulaminie naboru .  

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do 

treści powierzonych danych, do ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. 

7. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych 

przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pana/Pani danych do momentu jej 

wycofania.  

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich jak również organizacji 

międzynarodowych. 

10. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane nie będą 

profilowane.   

 

 

…………………………………                        ……………………………………………. 
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