
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA STANOWISKO 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. 

L. z 2016r. Nr 119 - dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, 

wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. 

1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem lub ADO) 

jest Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Mielżyńskiego 14A, 61-725  Poznań, 

adres email: sekretariat@wbpp.poznan.pl, tel. 61 641 57 00. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, może Pan/Pani skontaktować się z powołanym 

przez ADO Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na wskazany w pkt 1 adres 

Administratora, na adres poczty elektronicznej: iod@wbpp.poznan.pl lub na nr tel.: 

+48 607 895 465. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu 

stanowisko pracy: 

a) w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, 

wskazanym w art. 22¹ §1 i 2 oraz art. 6 Kodeksu Pracy, 

b) w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku  

z art. 22¹ª §3 Kodeksu Pracy. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 

a) organy i podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa, w tym wnioskujące o dostęp do informacji publicznej, 

b) osoby upoważnione przez ADO, na podstawie wydanych upoważnień, do 

przetwarzania danych osobowych, 

c) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operatorzy pocztowi., firmy kurierskie), 

d) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

odrębnych umów (np. hosting serwera pocztowego). 

5. Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane: 

a) do czasu zakończenia rekrutacji,  

b) w przypadku 5 najlepszych ofert, przez 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji,  

w zakresie wymaganym w art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych  oraz przez 5 lat po zakończeniu rekrutacji, w zakresie wymaganym  

w art. 14 tejże ustawy. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym 

procesom decyzyjnym. 

7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu. 
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8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 

usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania, a także 

do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych, jednak  bez  wpływu na  zgodność  

z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W związku z przetwarzaniem przez ADO Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani prawo 

wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

Ja, niżej podpisana/y…......……………………..…..……………………………., ubiegająca/y się o pracę 

na stanowisku ………………… w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 

potwierdzam spełnienie wobec mnie obowiązku informacyjnego przez Administratora Danych 

Osobowych, którym jest Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. 

 

 

      

 ………………………………………………………………… 

              Czytelny podpis Kandydata na stanowisko 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


