
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 z dnia 04.05.2016) informuję że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Zakładu 

Usług Wodnych w Medyce, 37-732 Medyka 288, tel. 16 671 53 73. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu: 

rodo_medyka@medyka.itl.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w 

dokumentach zawarte są dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 

Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 221 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez 

pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, a także przepisy ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

5.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru 

w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania będzie udostępniania 

na stronie BIP Urzędu Gminy Medyka. 

6. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 

wynikający z przepisów prawa - ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej 

w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych 

oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu 

o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

żądania ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem oraż prawo do usunięcia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 

Kodeksu pracy jest niezbęde, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Podanie przez Pani/Pana innych danych jest dobrowolne. 

 

 



Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną 
 

 

Ja, niżej podpisany/-a w związku ze złożeniem podania o przyjęcie mnie do pracy 

w Gminnym Zakładzie Usług Wodnych w Medyce oświadczam, że zapoznałem/-am 

się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

związanej z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym w celu zatrudnienia, w tym z 

informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

o przysługujących prawach. 

 

 

....................................................... 
 (data i czytelny podpis) 

 

 


