
 

………..……..………………..………….. 
                                                                                miejscowość, data  

OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  

imię i nazwisko 
…………………..……………………………………………..……………………………… 
dotyczy naboru na stanowisko: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
w ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                      
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuje, się iż: 
 administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska  
    urzędnicze jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, z siedzibą: ul. Rynek 40, 37-420  
    Rudnik nad Sanem, 
 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem  
    - Pan Sebastian Stój, adres e-mail: iod@rudnik.pl, telefonicznie: 015 8762 555, listownie                      
    na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. Rynek 40, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Gminy    
    i Miasta, ul. Rynek 40, 
 dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie                     
    art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                    
    27 kwietnia 2016 r., 
 dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procedury naboru,  
   a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie  
   obowiązującego prawa, 
 posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich  
   sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny)                      
   lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana  
   danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  
   Ochrony Danych Osobowych, 
 podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże  
   niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru, 
 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie  
    przepisów prawa, 
 Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz  
   profilowaniu. 
 
Oświadczam, że zapoznałam /zapoznałem się z klauzulą informacyjna i przyjmuję ją                        
do wiadomości.                 
 
 

.....................................................................  
          podpis 

  


