
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie 

w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich 

 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, 

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie; 

2) administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym skontaktować się można 

poprzez e-mail: abi@strzelceopolskie.pl lub telefonicznie pod nr tel.77 404 93 73; 

3) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa oraz producentowi oprogramowania dostarczającemu systemu obiegu dokumentów 

funkcjonujący u administratora; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu  rekrutacji; 

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

✓ dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji 

zostaną dołączone do jego akt osobowych, 

✓ dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do 

drugiego etapu i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą 

przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

✓ dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów nie zakwalifikowanych do drugiego 

etapu naboru będą odsyłane po zakończonym naborze,  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia; 

9) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, aby uczestniczyć 

w obecnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze; podanie innych danych osobowych, 

aniżeli opisane w ustawie, jest dobrowolne; 

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą praw i obowiązków 

związanych z przetwarzaniem podanych przeze mnie danych osobowych.  

 

 

Strzelce Opolskie, dnia ……………..                                                ………………………. 

             (podpis kandydata) 

mailto:abi@strzelceopolskie.pl

