
       Załącznik do ogłoszenia 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko 

księgowy w referacie finansowym  w Urzędzie Gminy w Żarnowie 

       Zgodnie z 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 informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Żarnowie  

 z siedzibą w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, reprezentowany przez Wójta Gminy Żarnów 

2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Żarnowie można skontaktować się 

pod numerem telefonu: 44 7577055 w. 16, e-mail: iod@zarnow.eu lub pisemnie na adres 

siedziby; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,                

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: księgowy w referacie 

finansowym 

4) w przypadku nawiązania stosunku pracy, Pani/Pana dokumenty zostaną włączone do akt 

osobowych; w przypadku nie nawiązania stosunku pracy Pani/Pana dokumenty, 

zawierające Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane w sposób zapewniający 

poufność, integralność i dostępność, do czasu zakończenia naboru do pracy, a następnie 

zostaną zarchiwizowane zgodnie z Instrukcją archiwalną Urzędu Gminy w Żarnowie 

5) w przypadku wyłonienia Pani/Pana w wyniku naboru do zatrudnienia na wskazane 

powyżej stanowisko i umieszczenia informacji o wynikach naboru do pracy na stronie 

BIP Żarnów odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające ze strony 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żarnowie  

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania; 

7) w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych 

innych niż te, do pozyskania których administrator jest zobowiązany na podstawie 

przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz  

do wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z procesem rekrutacji na wskazane stanowisko i znajduje swoją podstawę w 

przepisach prawnych, tj. art. 221 Kodeksu pracy,  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. | 

o pracownikach samorządowych.  

Klauzulę informacyjną otrzymałem  

i zapoznałem się z jej treścią: 

 

……………………………….. 

(data i czytelny podpis) 

 


