
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

– wnioski poprawa jakości powietrza  

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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  (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Urząd Miejski w Barwicach, 
reprezentowany przez Burmistrza Barwic Mariusza Kielinga, 

Informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych  można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78- 460 Barwice 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Burmistrza Barwic:  

Telefon: 94 373 63 09 

mail: sekretarz@um.barwice.pl 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy 
oraz ustawy o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym 
warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym 
kierownicze stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z 
przepisów jest dobrowolne,  ale nie podanie  ich może mieć wpływ na ocenę złożonej 
aplikacji. 

5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom.   

6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być 
zwrócone lub ulegną zniszczeniu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

7. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od 
administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia bądź sprzeciwu co do ich 
przetwarzania.  Prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana 
prawa na wniosek zrealizuje Administrator. 

8. Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa 



Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 
Warszawa. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie  danych do momentu jej 
wycofania. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą 

 

........................................................... 

(data i czytelny podpis) 


