
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w konkursie na 

stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku 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) w szczególności art. 13, 

informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wielgomłyny 

ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny, tel. 44 787 10 87, e-mail: urzad@wielgomlyny.pl. 

 

1. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  

z którym można kontaktować się: 

a) pisemnie: na adres naszej siedziby, 

b) e-mail: iod@wielgomlyny.pl. 

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie aktualnej 

rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 

2 lit. a RODO, art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1  

lit. b RODO – dla danych osób, z którymi zostanie zawarta umowa. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji; 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będzie komisja konkursowa oraz pracodawca lub osoba 

upoważniona przez pracodawcę do wykonania czynności w zakresie prawa pracy. 

5. Pani/Pana oferta pracy przechowywane będzie przez okres rekrutacji oraz 3 miesiące po 

zakończeniu procesu rekrutacji. Chyba, że nastąpi uzasadniona potrzeba wydłużenia okresu 

ich przetwarzania niezbędnego do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym  

w formie profilowania). 

 

Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych w konkursie na stanowisko Kierownika Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach   

 

…………………………………………….                       ………………………………… 
(imię i nazwisko)                                                                                                    (miejscowość, data) 
 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się* z treścią powyższej klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych w konkursie na stanowisko Kierownika 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach  

 

……………………………………….  
                                                                                                                  (podpis) 

*niewłaściwe skreślić 

mailto:urzad@wielgomlyny.pl

