
KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Gminy 

Kościerzyna informuje, iż   

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościerzyna                            

z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9,  zwany dalej Administratorem.   

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez                                        

e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                                       

z przetwarzaniem danych.   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji 

procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w 

celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a,b,c oraz art. 9 ust. 2 lit. 

b,g,h 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  ( Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Kodeksu Pracy.    

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, 

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów. 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest 

Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania tych danych 

będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak 

możliwości zawarcia umowy o pracę.   

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

1) Pani/Pana dane osobowe nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym również w formie profilowania. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane : 

-  w przypadku kandydatów do pracy: przez okres jednego miesiąca od dnia 

ogłoszenia wyników konkursu, 

- w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu 

określonego w instrukcji archiwalnej. 
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