
Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko w Starostwie Powiatowym w Kłodzku 
 
 
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa stanowiska, wydział) 
 

…………………………………………….. 
     data i podpis 

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych w procesie rekrutacji do pracy w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. 
 
 

…………………………………………….. 
     data i podpis 

 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do pracy  
w Starostwie Powiatowym w Kłodzku 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  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), dalej "RODO", 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń z siedzibą  
w Kłodzku przy ul. Okrzei 1. Można się z nim kontaktować listownie na adres: ul. Okrzei 1, 57-300 
Kłodzko.  

2. W sprawie ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez 
administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres: ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko oraz email: 
iod@powiat.klodzko.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym  
w Kłodzku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 
1 – 3 Kodeks pracy) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 
4 – 6 Kodeks pracy). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie 
potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust 1. lit. a RODO, art. 9 
ust.2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można 
odwołać w dowolnym czasie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 
przepisami prawa oraz mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na 
świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 
przetwarzaniu. Dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) wyłonionego w 
drodze naboru udostępnione będą na okres 3 miesięcy na stronie BIP Starostwa pod adresem 
www.bip.powiat.klodzko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO  
i udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

mailto:iod@powiat.klodzko.pl
http://www.bip.powiat.klodzko.pl/


6. Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia 
procesu rekrutacji. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt 
osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania 
(poprawiania) swoich danych osobowych, graniczenia przetwarzania oraz usunięcia.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa na adres: Prezes 
Urzędu Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie informacji wskazanych  
w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana. 
Podanie innych danych jest dobrowolne.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. 

 
 
 
 


