
Oświadczenie  
o przetwarzaniu danych osobowych kandydata w ramach naboru na wolne stanowisko 

pomocnicze: Konserwatora sieci wodno – kanalizacyjnej – Inkasenta w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej w Pleśnej 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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), zwanego dalej RODO oraz wydanymi na jego 

podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych zostałam/em 
poinformowana/y że: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem moich danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej  

z siedzibą w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240, nr tel.:14 6798 408. Adres do korespondencji: Zakład 
Gospodarki Komunalnej, 33-171 Pleśna 240. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach z zakresu ochrony moich danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@plesna.pl lub 

listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240. 

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania 

1. Administrator będzie przetwarzał moje dane w celu realizacji procedury naboru na wolne 

stanowisko pomocnicze, na które złożyłam/em aplikację.  

2. Podstawą prawną przetwarzania moich danych są: 
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,   

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,  
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa: 
Podanie moich danych osobowych wymaganych ustawowo określonych w ogłoszeniu o naborze, jest 

warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowisko pomocnicze: 

Konserwator sieci wodno – kanalizacyjnej - Inkasent.  

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Niepodanie wymaganych danych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji 
procesu rekrutacji.  

 

VI. Okres przechowywania danych 

1. W przypadku spełnienia wymagań formalnych i nawiązania stosunku pracy, moje dokumenty 

aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres 10 lat. 

2. W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych  
najlepszych niewybranych kandydatów, wymienionych w protokole z naboru, moje dokumenty 

aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy  
z osobą wybraną na stanowisko określone w naborze, a następnie zostaną zwrócone  

3. W przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, moje 

dokumenty będą przechowywane do dokumenty zostaną mi zwrócone niezwłocznie po ich 
weryfikacji. 

VII. Prawo dostępu do danych osobowych 

Posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie w tej sprawie można 
przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej. W przypadku podania danych 

osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, które przekazałam/em dobrowolnie,  
z własnej inicjatywy, i co do których wyraziłam/em zgodę na ich przetwarzanie, przysługuje mi także 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
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przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu, przenoszenia i usunięcia tych danych. 

 

VII. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych. 

Przetwarzanie moich danych zostanie zaniechane chyba że, administrator wykaże, że w stosunku do 

moich danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 
moich interesów, praw i wolności lub moje dane będą mu niezbędne do ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 

uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

X. Odbiorcy danych 

Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów 

prawa. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty wykonujące zadania na zlecenie 
Administratora. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy 

informacyjnej w Urzędzie Gminy przez okres 14 dni (udostępnione będzie imię i nazwisko wybranego 
kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego). Moje dane 

osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

XII. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 
profilowane.  

 

 

 

……………………, dnia………………….     ................................................. 

(podpis kandydata) 

 


