
Klauzula informacyjna 
dotyczy przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji  

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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 
119, s. 1) (dalej: RODO)  

1. Administratorem danych osobowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym jest Żłobek 
Gminny Maluszek, 20-258 Kolonia Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn 184, sekretariat@maluszekzlobek.pl tel.: 
81 8514929 
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres do korespondencji: jak w pkt. 1 
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne 
dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać 
odwołana w dowolnym czasie.  
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 
pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana 
w dowolnym czasie. 
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 
Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w 
dowolnym czasie.  
6. Przepisy prawa stanowiące podstawę przetwarzania danych osobowych: art. 22 Kodeksu pracy, 
przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w 
sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369) oraz art.13-15 Ustawy o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.). Odbiorcą Państwa danych osobowych będą 
podmioty wskazane w przepisach prawa dotyczących rekrutacji pracowników. Państwa dane 
zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu 
rekrutacji.  
7. Mają Państwo prawo do:  
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
• prawo do usunięcia danych osobowych;  
• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych 
jest dobrowolne. 
      …………………………………………………………… 

      ( Data i podpis kandydata) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV i pozostałych 
dokumentach aplikacyjnych w trakcie bieżącego postępowania rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych 
rekrutacji prowadzonych przez Żłobek Gminny Maluszek. 

…………………………………………………………… 

      ( Data i podpis kandydata) 

 


