
 

Klauzula Informacyjna 

o celu zbierania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych i prawie 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

1) Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz Drzewicy. 
2) Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  w  Urzędzie Miejskim w Drzewicy,  do 

którego  może Pani/Pan  zwracać  się  z  pytaniami  i  wątpliwościami  dotyczącymi  
bezpieczeństwa  i wykorzystywania Pani/Pana danych to: iod@drzewica.pl, lub listowanie 
na adres Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

3) Przysługuje  Pani/Panu  prawo dostępu  do  danych,  ich  sprostowania,  żądania  ich 
usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.   

4) Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są 
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5) Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia 
dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także  dla  celów  przyszłych 
rekrutacji prowadzonych przez Administratora.  

6) Podanie   danych   jest   dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  będzie  skutkowało 
niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.  

7) Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  w  zakresie  niezbędnym  do 
podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 
zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania 
przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

8) Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym 
zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, 
w jakim  dane  przetwarzane   są  na  podstawie  odrębnej  zgody, przysługuje  Pani/Panu  
prawo  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

9) Administrator  nie  planuje  przekazywać  Pani/Pana  danych  osobowych  odbiorcom spoza  
EOG,  czyli  do  państw  trzecich , a także nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym 
podmiotom. 

10) Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, lecz nie dłużej jak 3 
miesiące od jej zakończenia. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie 
danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych 
rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

11) Nie  będzie  podlegać  Pani/Pan  decyzji,  która  opiera  się  wyłącznie  na 
zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  i  wywołuje  wobec  Pani/Pana 
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. 
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