
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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, (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych zwanym dalej RODO, informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 

Gminy i Miasta w Witkowie jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo z siedzibą 

w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.  

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

425, e-mail: inspektor@osdidk.pl  

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków 

ustawowych w sprawach dotyczących przeprowadzenia procesu naboru na 

wolne stanowiska urzędnicze wynikających z przepisów obowiązującego 

prawa, w tym z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte 

w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. 

5. Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie 

z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do 

cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana 

zgoda. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan 

zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych 

niemożliwe będzie Pani/Pana zatrudnienie. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.  

 

 

………………………………………….. 
(data i podpis) 
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