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KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA 
 PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY (kandydaci do pracy) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przedstawiamy Państwu następujące informacje: 

I. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy 
a. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy będzie Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, NIP: 
8581726084, REGON: 811684924 (dalej: my). Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, 
 pocztą elektroniczną na adres e-mail: org@widuchowa.pl, 
 telefonicznie: + 48 91 416 72 55/+ 48 91 416 72 56/+ 48 91 416 72 81. 

b. Inspektor ochrony danych 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 
kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, 
• pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@widuchowa.pl, 
• telefonicznie: + 48 416 72 55. 

c. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

• wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas, 
• ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, 
• ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

• przepis prawa (art. 221 § 1kodeksu pracy) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

• Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych– w zakresie danych innych niż wskazane powyżej, a w szczególności 
innych danych przekazanych nam w CV, liście motywacyjnym lub innej korespondencji. 

d. Rozmowy kwalifikacyjne i wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych 
W ramach rekrutacji możemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne oraz testy dotyczące znajomości przepisów prawa oraz 
umiejętności rozwiązywania kazusów prawniczych. Rozmowy i testy kwalifikacyjne mają na celu sprawdzenie, czy masz umiejętności 
potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz. 

e. okres przechowywania danych osobowych 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację. 

f. Odbiorcy danych 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy świadczenie usług związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych, np. dostawcom usług IT; takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie oraz na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

g. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych: 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim Twoje dane są 
przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody 
na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy; 

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; 
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi); 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację,  
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w 

ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; prawo do 
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko odnośnie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub na 
podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania; 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych(dane kontaktowe w punktach 1 i 2 
powyżej). 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


