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KLAUZULA INFORMACYJNA  

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO,  Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy informuje, 

że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą  

w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, e-mail: olni@up.gov.pl; tel./faks:  

89 6250130/ 89 6250139. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@powiatnidzicki.pl,  

tel. 89 6252384, osobiście – Starostwo Powiatowe w Nidzicy ul. Traugutta 23. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 

postępowania rekrutacyjnego. 

4. Zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy Administrator ma prawo żądać od Pani/Pana 

podania danych osobowych obejmujących: 

1) imię (imiona) i nazwisko, 

2) datę urodzenia, 

3) dane kontaktowe, 

4) wykształcenie, 

5) kwalifikacje zawodowe, 

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

7) inne dane osobowe, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów  

tj. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. 

5. Podstawą prawną  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b  

RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

samorządowych. 

6. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie 

potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Podstawą prawną 

przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody w tym 

przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

7. W związku z przetwarzaniem danych w celu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe mogą 

być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, takim jak: 

operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne  

w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie 

Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 
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8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa 

oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Nidzicy. 

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach 

określonych w RODO. Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przysługuje w 

odniesieniu do danych przetwarzanych na wyłącznie podstawie zgody. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu 

realizacji procesu rekrutacji. 

 

 

 

……………………………..      ……………………………. 

   (miejscowość, data)               (czytelny podpis) 

 

 

 


