
                                                                                  
 

Klauzula informacyjna: 

 
Na podstawie art. 13 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.), zwanego dalej RODO 

informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Golinie 

jest Burmistrz Goliny z siedzibą: 62-590 Golina, ul. Nowa 1. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, email: 

inspektor@osdidk.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko 

urzędnicze.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), ustawy  

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze 

zm.). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest 

zgody osoby, której dane dotyczą. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 

danych osobowych, którymi mogą być:  

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa;  

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, 

a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych,  

w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku 

zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą 

przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo: 

1) żądać od administratora:  

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) ich sprostowania,  

c) ograniczenia przetwarzania;  

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze na wolne 

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Golinie.  

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. Zgodnie z art. 13 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. 
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