
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 
Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Tułowice w Tułowicach, w oparciu 
o  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  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) [ dalej 
RODO] 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Burmistrz 

Tułowic, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, tel.: 774600143,  

e-mail: tulowice@tulowice.pl (dalej: Administrator)  

2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych, pod 

adresem: 

a)  Urząd Miejski  w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, z dopiskiem „IOD” 

b)  e-mail: iod@tulowice.pl   

Z inspektorem danych osobowych można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych,  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru (rekrutacji) kandydatów  

do pracy na stanowisko urzędnicze, w oparciu o następujące podstawy prawne: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz ustawą z dnia  

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy, gdy ma zastosowanie   

c) art.6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii  art. 9 ust. 2 lit. a RODO 

tj. dobrowolnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie podania danych 

wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa 

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, z którymi 

zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych,  w tym podmiotom świadczącym usługi 

hostingowe, doradcze, serwisowe z zakresu IT. Dostęp do Państwa danych może mieć również operator 

pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji,  oraz podmioty i instytucje, których dostęp 

do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania). 

5. Mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do sowich danych oraz otrzymania ich kopii  

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

d) usunięcia danych osobowych  

e) wniesienia skargi  do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa)  jeśli w Państwa ocenie dane przetwarzane będą  niezgodnie z prawem 

6. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do  cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz 

nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na 

profilowaniu 

8. Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym przechowywane będą przez czas niezbędny do 

udokumentowania przebiegu rekrutacji tj. przez okres 3 m-cy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisu prawa  jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 
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