
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 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 

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych „RODO”),  

informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zarządzie 

Dróg w Kłobucku z siedzibą przy ul. Zamkowej 19 jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, 

reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail:  

iod-mw@powiatklobucki.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu: 

• przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy 

wynikającego z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r. 

Pozostałe dane osobowe (inne niż wynikające z powyższych aktów prawnych) 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest 

zgody osoby, której dane dotyczą, 

• archiwizacji na podstawie przepisów prawa (w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

– w ramach realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez cały okres realizacji 

procedury naboru na stanowisko pracy oraz w celach archiwalnych. 

5. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy 

danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

z obowiązującym prawem. Pozytywne rozpatrzenie prawa do usunięcia i ograniczenia 

przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa 

się przetwarzanie. 

6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

     


