
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gminę Wielgie
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związkuz  przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wielgie z siedzibą w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, której
organem wykonawczym jest Wójt Gminy Wielgie 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@wielgie.pl,
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko, na podsta-
wie *): 

a.    art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.108 z późn. zm.),
b.    art. 6 ust. 3 i 4, art. 13 i 15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.

1260 z póź. zmia.)
c.    zgody, jeśli dane wykraczają poza zakres określony w w/w przepisach prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym
czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności przepisy dotyczące
archiwizowania danych zgodnie z klasyfikacją i kwalifikacją dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

5) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
a. podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowią -
zującego prawa;

b. inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a. dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych

przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być
usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

d. żądania  od  Administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych,  o  którym  mowa  w   art.  18  RODO  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2;

e. prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych przetwarzanych na podstawie
Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzo-
wany;

f. wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzanych  danych,  o  którym  mowa  w  art.  21  RODO,  
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania da-
nych na podstawie przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a. obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mię-

dzy stronami umowa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją nie-

podania  danych  będzie  brak  możliwość  realizacji  czynności  urzędowych  lub  niezawarcie  umowy;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na pod-

stawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

..………………………………………………
(czytelny podpis kandydata)

*Niepotrzebne skreślić


