
      

Tak, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego numeru telefonu do kontaktów  ze mną przez Urząd 

Gminy w Sławnie w celach rekrutacyjnych na  stanowisko……………………………………….. 

 

                                                             Data i czytelny podpis………………………….. 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

     Zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt a i f 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) (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1) z 4.5.2016 r., dalej „RODO” oraz 

wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO, informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w wyniku   prowadzonej rekrutacji  

jest Urząd Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno. 

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie 

udzielonej zgody. 

3) Odbiorcą Państwa danych osobowych w zakresie udzielonej zawartej umowy, będą: 

a) osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Sławno, które posiadają stosowne upoważnienia 

Administratora Danych     .   

b) Państwa dane mogą zostać udostępnione: organom nadzorującym, organom władzy i innym 

osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej 

oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Przekazywanie danych osobowych 

organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom 

ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym 

świadczenia przetwarzania danych osobowych, odbywać się będzie tylko w związku z 

potrzebami wynikającymi z realizowanego procesu. 

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, chyba ze wyrażą Państwo na to zgodę.  

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji. Jeżeli proces 

rekrutacji zostanie zakończony albo usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi. 

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie podanych 

danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. 

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych 

Urzędu Gminy Sławno. 

10) W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji 

wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych 

osobowych w Urzędzie Gminy Sławno. – kontakt tel.44 755 18 50.  


