KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE MIASTA OTWOCKA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Otwocka, 05-400 Otwock,
ul. Armii Krajowej 5,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@otwock.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu
Pracy z dnia 26 czerwca1974 r.
4. Zbierane przez Biuro Kadr i Szkoleń w Urzędzie Miasta Otwocka dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne (kierownicze) stanowiska urzędnicze na
podstawie ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., w szczególności w
celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku,
na które Pani/Pan aplikuje.
Podstawą prawną przetwarzania są:
a) przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa
o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie Danych określonych w
szczególności w art. 221 kodeksu pracy;
b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c) RODO);
c) uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie danych zebranych podczas
postępowania rekrutacyjnego. Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby
sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan
odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;
d) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie Danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne
dane niż wynikające z przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Biurze Kadr i Szkoleń w Urzędzie Miasta
Otwocka przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników o naborze, w przypadku
kandydatów, którzy nie zostali wytypowania do zatrudnienia, a w przypadku kandydata
podejmującego zatrudnienie przez okres wynikający z przepisów wprowadzonych
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w
jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie Danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne
dane niż wynikające z przepisów prawa.
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu
na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO).
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8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy
o pracownikach samorządowych – art. 11-16 Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne (kierownicze)
stanowisko urzędnicze. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na
podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem
danych osobowych.

…...........…………..……………………………..……….........
(Miejscowość i data)

…...........…………..……………………………………..……….........
(Podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
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