
 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 111/2020 

Burmistrza Rzgowa  

z dnia 3 września 2020 r. 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. obsługi kasy 

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.) informujemy: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w  otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

– podinspektora ds. obsługi kasy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie jest Gmina Rzgów z siedzibą przy Placu 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów, tel. 42 – 214 -12 -10, reprezentowana przez 

Burmistrza Rzgowa (dane kontaktowe jak wyżej). 

2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@rzgow.pl 

3. Pani / Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu prowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. obsługi kasy w 

Urzędzie Miejskim w Rzgowie, a także w celu zatrudnienia (dotyczy osoby wybranej w procesie naboru).  

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. b, c, art. 9 ust. 2 lit.  a, b, g, h  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawa z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 

grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369). W przypadku zamieszczenia przez Panią / Pana w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, 

których zakres  jest szerszy aniżeli wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów 

szczególnych jeżeli znajdują zastosowanie w ramach prowadzonego naboru, podstawę przetwarzania Pani / Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, tj. zgoda wyrażona przez Panią / Pana w odrębnym oświadczeniu.  

4. Kategoriami odbiorców Pani / Pana danych osobowych mogą być:   

1) podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy np. świadczące usługi prawne, informatyczne, doradcze, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów;  

2) organy uprawnione do otrzymania Pani / Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. organy kontrolne); 

3) wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim 

obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa. 

Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze zawierająca m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego i uzasadnienie dokonanego wyboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie jej na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz opublikowanie w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie przez okres co najmniej 3 miesięcy.       

5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres: 

1)  dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane, a następnie archiwizowane przez 

okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

2) dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 

obsługujących te organy i  związki; 

3) dokumentację Komisji Konkursowej przechowuje się wieczyście zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 

obsługujących te organy i  związki. 

7. Posiada Pani / Pan w stosunku do danych osobowych, które Pani / Pana dotyczą prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i ich  sprostowania. W przypadku 

przetwarzania danych osobowych, których zakres  jest szerszy aniżeli wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych oraz innych przepisów szczególnych jeżeli znajdują zastosowanie w ramach prowadzonego naboru, przetwarzanych na podstawie zgody wyrażonej przez Panią / Pana w 

odrębnym oświadczeniu przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa przysługuje Pani / Panu prawo 

do żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania usunięcia danych. 

8. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie  danych osobowych Pani / Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych. 

9. W zakresie określonym przez ww. regulacje prawne będące podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym (a także warunkiem zawarcia umowy, w przypadku kandydata, który zostanie wybrany w procesie naboru). Jest Pani / Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych, w zakresie w którym ich podanie jest wymogiem ustawowym, jest odrzucenie dokumentów aplikacyjnych. W zakresie w jakim, dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie Pani / Pana zgody podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom podejmowanym bez kontroli człowieka, w tym również w formie profilowania. 

 

Oświadczenie kandydata o otrzymaniu  klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów  

na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. obsługi kasy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 

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

        (imię i nazwisko)                                                                                                                                                                 miejscowość, data         

Oświadczenie 

Oświadczam, iż otrzymałam / otrzymałem * klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na wolne 

stanowisko urzędnicze  – podinspektora ds. obsługi kasy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.                                                                                                

 

………………………………………………………… 

                                       (podpis) 

*niewłaściwe skreślić 

mailto:odo@rzgow.pl

