KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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. z 2016 r. Nr 119, s.1; dalej zwanego RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu
jest Burmistrz Dzierzgonia (adres: ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, tel. 55 276 26 12,
e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl)
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem naboru
na wolne stanowisko urzędnicze tj. na stanowisko ds. komunalnych i inwestycji.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit.
g RODO.
Przepisy szczególne zostały zawarte w:
◦ ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022
r. poz.530);
◦ ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1320 z późn.
zm.).
Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym, jak również umownym. Osoby, których
dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
niemożnością przystąpienia do naboru na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze
stanowisko urzędnicze.
Inne dane osobowe, aniżeli określone w zakresie wskazanym w przepisach prawa, będą
przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).
5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom działającym z upoważnienia
administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na
polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa
członkowskiego. Pani/Pan dane udostępnione również podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.
Informacja o wyniki naboru jest ujawniona odbiorcom strony podmiotowe w Biuletynie
Informacji Publicznej, a także upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej, a
tym samym dane osobowe będą ujawniane osobom, które zapoznały się z treścią ww.
informacji. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację
publiczną, stąd dane osobowe mogą być ujawnione osobom i podmiotom wnioskującym o
dostęp do informacji publicznej.
6) Dane osobowe pięciu najlepszych kandydatów będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od
dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Dane pozostałych
kandydatów będą przetwarzane do zakończenia procesu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze. W przypadku zaskarżenia do sądu
administracyjnego czynności dokonywanych w trakcie naboru na wolne stanowisko
urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze – dane będą przetwarzane do momentu
prawomocnego zakończenia postępowania.
7) Pani/Pan dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w ty, profilowaniu.
8) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania nieprawidłowych danych,
c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1
RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
przysługuje pani/panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
10) Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

