
Załącznik do 

ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 

stanowiącego załącznik nr 1  

do Uchwały nr 762/2022 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 22 kwietnia 2022 r.  

 

Klauzula Informacyjna: 

 

Zgodnie z art. l3 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.U. UE L z 2016 r. 

Nr 119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, 

tel. 67 2680500; e-mail: powiat@wagrowiec.pl, jako pracodawca. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych za 

pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodopila.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, 

natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 

konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana 

w dowolnym czasie. 

 
1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) 

oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 

2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369); 
2 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą: 

1) podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane 

osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

2) podmioty, którym Administrator powierzył wykonywanie usług w zakresie 

medycyny pracy;  

3) podmioty, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związane  

z obsługą informatyczną. 

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

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku braku zatrudnienia 

Pani/Pana dane zostaną odesłane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 



8. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym 

momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

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

przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 

Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

 

 

 

 

       …………………………………………… 

        (czytelny podpis) 


