
KLAUZULA INFORMACYJNA 

  dla kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 

Grabowiec i kierownicze stanowisko w jednostkach organizacyjnych Gminy Grabowiec  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 „RODO”), informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec 
 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Urząd Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3,  

22-425 Grabowiec , email: iod@grabowiec.pl, tel.  (84) 6512474. 

 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją 

procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie 
Gminy Grabowiec i kierownicze stanowisko w jednostkach organizacyjnych Gminy.  

 
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

 
5) Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione  

na podstawie przepisów prawa. 

 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na 

jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim 
udzielono zgody, w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub okresie 
wskazanym w regulaminie naboru. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być 
zwrócone lub ulegną zniszczeniu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.    

 

8) Ma Pan/Pani prawo do: 

 

a) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, 

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa. 

 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem 
Pracy oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018  poz. 1260,  
z póżn. zm.) spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. 

 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. 

żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające  
nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką 
automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

 
Zapoznałem(-am)  się,  zrozumiałem(am)  oraz  przyjmuję  do   wiadomości   treść  klauzuli  informacyjnej, 

w tym informacji o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

 

……………………………..………………………….. 

data i podpis osoby składającej oświadczenie 

mailto:iod@grabowiec.pl,


 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 do 

celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Gminy Grabowiec i kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy.  

 

……………………………….. 

       (data, podpis) 

 

 


