
Klauzula informacyjna dla kandydatów 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 – RODO, Dz. Urz. UE L 119, str. 1, ze zm.) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, z siedzibą 
w: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. Kontakt z administratorem: 
ugimz@zuromin.info. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się  
w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl . 

3. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania 
ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo 
do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych. 

4. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 
mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, wykonania 
obowiązków prawnych, jakie ciążą na pracodawcy, a także dla dochodzenia roszczeń 
wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami. 

6. Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą; 
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę oraz 

innych zawartych z Państwem umów; 
c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas 

ciążących (prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacja, ewidencjonowanie czasu 
pracy, prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych; 

d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających  
z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub 
realizacji roszczeń cywilnoprawnych.  

e) Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać Państwa dane wrażliwe, takie jak 
dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. 
przetwarzanie może być konieczne do wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw 
wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP. 
Jednocześnie zapewniamy, że nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności 
danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zmuszeni.  

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony realizacją celu zgodnie 
z właściwym dla niego terminem archiwizacji.  

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich 
przetwarzania na podstawie zawartych z nami umów – firmy informatyczne, kurierskie, 
księgowe itp.  

9. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. 

10. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do realizacji 
łączącej nas umowy. 

11. Obecnie nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państw trzecich. 

Zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli informacyjnej dla pracowników. 

 

……………………………………………………………………………… 
 podpis pracownika 

mailto:ugimz@zuromin.info

