
Załącznik nr 2, do ogłoszenia o naborze

Infonnacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

KLAUZULA ^FORMACYJNA
dla kandydatów do pracy

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, z siedzibą w Kluczborku,
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana
danych osobowych pod adresem e-mail: sekretarz@kluczbork.pl.
III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

l. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekmtacji na stanowisko, na
które została złożona aplikacja, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego
przebiegu.

2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub
ochrony mienia Urzędu Miejskiego w Kluczborku na terenie obiektów użytkowanych przez Urząd
Miejski w Kluczborku, w tym poprzez monitoring wizyjny.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:
l) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
2) ustawa z dnia 2 l listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych,
4) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz inne przepisy

szczegóhie.
Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia
i jego dalszego przebiegu, będzie przetwarzał także dane podawane dobrowohiie, tj. inne niż wynikające
bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa:

Podanie danych wynikających z przepisów prawnych ma charakter obligatoryjny. Podanie innych danych,
nie wynikających z przepisów, odbywa się na zasadzie Pani/Pana dobrowolności.
V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

l. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje brakiem możliwości udziału
kandydata w procesie rekrutacji.

2. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje utrudnieniami
w zakresie wykonania obowiązków związanych z realizacją procesu rekrutacji.

VI. Okres przechowywania danych
Oferty kandydatów, które zostały złożone w związku z prowadzoną rekrutacją, będą przechowywane zgodnie
z terminami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji, wynikającymi z przepisów prawa.
VII. Prawo dostępu do danych osobowych oraz do sprzeciwu

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich:
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podawanych dobrowolnie w dowotnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofiiięciem.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, namsza przepisy RODO.



IX. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury
rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i nie będą
udostępniane mnym odbiorcom.
W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą zostać udostępnione każdemu zainteresowanemu
taką informacją.
X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

profilowane.

data i czytelny podpis


