
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów  

ubiegających się  o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Łuków 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informujemy, iż: 

Tożsamość 

Administratora (ADO) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łuków,  

adres: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 

Dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony 

Danych 

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@lukow.ug.gov.pl.  

Cele przetwarzania 

oraz podstawa prawna 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], 

natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może 

zostać odwołana w dowolnym czasie. 

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 

konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. 

 

[1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze 

zm.), §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 

r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 

pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (tj. z dnia 7 czerwca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 

1260); 

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b 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, z 

późn. zm.) (dalej: RODO); 

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej 

oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których 

administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, 

kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

 

Okres przechowywania 

danych 

Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji z zastrzeżeniem, że 

okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony 

o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek  z Pani/Pana osobą lub 
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jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co 

stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.  

Jeśli wyraził/a Pani/Pana zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

również na potrzeby przyszłych rekrutacji – Pani/Pana dane będą przetwarzane 

przez okres wskazany w zgodzie lub do momentu odwołania zgody z 

zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać 

każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć 

związek  z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 

strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora 

danych. 

 

Pani/ Pana prawa 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące 

uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do 

uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych 

osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do 

bycia zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 

e. prawo do przenoszenia danych;  

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Informacja o 

wymogach ustawowych 

podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy  z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 

2018 r. poz. 917) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tj. z dnia 7 czerwca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne. 

Zautomatyzowane 

przetwarzanie 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ___________________________________________________________ 

2. Imiona rodziców __________________________________________________________________ 

3. Data urodzenia ___________________________________________________________________ 

4. Obywatelstwo ____________________________________________________________________ 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) _________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

6. Wykształcenie ____________________________________________________________________ 
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
(zawód, specjalność,  stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

7. Wykształcenie uzupełniające ________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia : 
 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

9. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów 

szczególnych : ______________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 

10. Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 ___________________________                                          _________________________________ 
       (Miejscowość i data)                                                                    (Podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

       



                 ______________________ , dn. _________________________   
                                                                                                                                                       (miejscowość)                             (data) 

 

________________________________________ 
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 
 

 

O ŚW I A D C Z E N I E  

 

W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Łuków na wolne 

stanowisko urzędnicze: 

 

_______________________________________________ 
(nazwa stanowiska) 

_______________________________________________ 
(nazwa komórki organizacyjnej) 

 

o ś w i a d c z a m ,   ż e :  

1. Posiadam obywatelstwo polskie. 

2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

3. Nie byłem(-am) skazany(-na) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

4. Posiadam stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 

5. Zapoznałam się/ zapoznałem się z „Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Łuków” 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie) 



 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO)  

 

wyrażam zgodę 

 

na przetwarzanie przez Wójta Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków moich danych 

osobowych zawartych przeze mnie w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach, 

których podanie nie jest obowiązkowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa  

w procedurze naboru na: wolne stanowisko urzędnicze / wolne kierownicze stanowisko urzędnicze*  

w Urzędzie Gminy Łuków                         
                                      

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(nazwa stanowiska)  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(nazwa  komórki organizacyjnej) 

 

Ponadto oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym                   

mi prawie  do wycofania zgody  w  dowolnym momencie poprzez złożenie stosownego  oświadczenia,                              

oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

____________________________________ 
                   (data i podpis czytelny kandydata)  

 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 
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