
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY –  
REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ/WSPÓŁPRACĘ  

 
Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 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) 
(dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana,  iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Rusiec reprezentowany przez Wójta 
Gminy Rusiec Damiana Szczytowskiego, zwany dalej również „Administratorem”. Administrator prowadzi 
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski, tel. 504 976 690. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na następujących podstawach 

prawnych:  
a.  W celu przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,  

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z innymi aktami prawnymi, w szczególności 
odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami 
wykonawczymi, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wraz z 
aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi - w 
zakresie wskazanym w tych przepisach, 

 na podstawie dobrowolnie  wyrażonej zgody  (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO oraz  art.  9  ust.  
2  lit.  a  RODO) - w zakresie  danych  niewymaganych  przepisami  prawa.  

b. ewentualnie w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 
art. 9 ust. 2 lit. f RODO).  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator 
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub którym udostępnia dane osobowe, w 
szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i 
mienia lub ochrony danych osobowych, BIP.  

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w przepisach (np. Kodeksie pracy) jest 
niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania tych danych, 
przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe 
mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych 
przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

7. W zależności od podstawy przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym 

prawo do uzyskania kopii danych; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 17 RODO, 
d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 
e. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 20 RODO, 
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO, 
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
h. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, przez czas trwania 
przedmiotowego procesu rekrutacji, a także dane osobowe kandydatów nieprzyjętych mogą być 
przechowywane przez okres 3 miesięcy od zatrudnienia wyłonionego pracownika. Kandydaci nieprzyjęci 
do pracy mogą nie zgodzić się na taki okres przechowywania ich danych osobowych – tj. w każdym 
momencie mogą cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

                                                                                                                              


