
Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych w ogłoszonym konkursie na stanowisko urzędnicze 

ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi 

 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

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), 

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Reńska Wieś z siedzibą w Reńskiej 

Wsi ul. Pawłowicka 1,47-208 Reńska Wieś ,tel.774053211, email-wojt@renskawies.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z których można skontaktować się  za pośrednictwem adresu e-mail: 

steuer@renskawies.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu naboru oraz zawarcia 

umowy o pracę. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.22
1
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 

(Dz. U z 2020r. poz.1320 z późn. zm.) oraz ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2022r. 

poz.530) w związku z art.6 ust.1 lit. c oraz art.10  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r., a także Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane 

przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie. 

6. Do czasu zawarcia umowy o pracę, dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. 

7. Dane przechowywane będą przez okres: przeprowadzania rekrutacji lub do odwołania przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w ogłoszonym konkursie na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy. 

 

…………………………………………….     ………………………………… 

            (imię i nazwisko)          ( miejscowość, data) 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się 
*
z treścią powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania moich danych osobowych w ogłoszonym konkursie na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy. 

…………………………………….. 

( podpis)        

 

 

 niewłaściwe skreślić 

 

 


