
  

Załącznik nr 4 

 

 
               

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA NABORU NA WOLNE STANOWISKA 

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „GRYFUŚ” w  Białogardzie 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO) informuję, iż:  

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miasta Białogard,                

ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Białogard 

Emilię Bury. 

2. Dane osobowe będą przetwarzanie w celu:  

1) przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata, z którym zostanie nawiązana 

umowa o pracę , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami: art. 54 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 6 oraz art. 13 ustawy z 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 22. §1 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy;  

2) w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) 

RODO, do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy, a następnie przez 3 miesiące 

w celu ewentualnych roszczeń.  

 

4. Pana/Pani dane osobowe pozyskane w procedurze rekrutacji nie będą przekazywane 

innym odbiorcom. Mogą zostać jedynie ujawnione podmiotom świadczącym usługi 

teleinformatyczne na podstawie stosownych umów powierzenia danych lub innym 

osobom w trybie dostępu do informacji publicznej.  

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Urzędzie Miasta Białogard. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy np. 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Sekretariacie placówki lub w postaci 

wiadomości wysłanej na adres e-mail: iodumb@bialogard.info. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Przekazane przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej  

 

10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji, w której bierze Pani (a) udział. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. 

 

 
                                                                    ……………………..…………………….……………………………. 

                                                                                                (data i podpis osoby składającej dokumenty)  

 

 

 


