
 

         

   
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla kandydatów ubiegających się o pracę w Urzędzie Miejskim w Suszu 

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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s1): 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Susza ul. Józefa Wybickiego 

6, 14-240 Susz, e-mail: susz@susz.pl, numer telefonu 55 278 60 15 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: inspektor@susz.pl 

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

w/w Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu 

wyłonienia spośród kandydatów na określone stanowisko osoby, która możliwie 

najdokładniej spełni oczekiwania jednostki. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe osoby wybranej w ramach procedury naboru zostaną 

umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz i na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu. W pozostałych przypadkach dane nie 

będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.  

6. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego 

etapu i zostały umieszczone w protokole z naboru, będą przechowywane zgodnie 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych  

i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 



6.1 Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane po zakończeniu 

rekrutacji. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do 

• dostępu do treści swoich danych, 

• sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania danych , 

• przenoszenia danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu, 

• prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości rozpatrzenia Pana/i kandydatury na wolne stanowisko. 

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

i nie będą podlegały profilowaniu.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia.  

 

/-/ Administrator Danych Osobowych 

 

 


