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KLAUZULA INFORMACYJNA 
PRZY REKRUTACJI NA STANOWISKA 

 
 
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski  z 
siedzibą  47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13. Administrator jest to osoba lub podmiot, która 
decyduje co się będzie działo z Państwa danymi osobowymi. 
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, 
pokój nr 37. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, 
proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  tel. 
774052777 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie . Inspektor czuwa nad 
bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie. 
3) Państwa dane osobowe uzyskane przez Starostwo Powiatowe wykorzystujemy wyłącznie w celu  
prowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, §1 ust. 1, 2 Rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018  r. w sprawie dokumentacji 
pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada2008 r o pracownikach 
samorządowych. W przypadku danych dodatkowych (np. numer telefonu, adres mailowy, 
wizerunek) przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody art. 6 ust.1 pkt a) RODO, która 
może być w każdej chwili wycofana. 
4) Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 
RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej  
(m.in. Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem. 
5) Starostwo Powiatowe w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Państwa danych 
osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania określonego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w 
przypadku kandydata wybranego okres ten wynosi 10 lat . W przypadku niewybrania kandydata 
dane osobowe są usuwane a oryginały dokumentów zwracane. 
7) Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

➢ prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii art.15 
ust.1 RODO 

➢ prawo do sprostowania danych (jeżeli Państwo uważają, że zebrane dane są 
nieprawidłowe) art.16 RODO. 

➢ prawo do usunięcia danych art.17 RODO (w przypadku przetwarzania na podst.art.6 
ust.1 pkt a RODO) 

➢ prawo do ograniczenia przetwarzania art.18 RODO 
8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 
00-193 warszawa  jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
prawa.   
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9) Dane osobowe podane przez Państwa są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych 
będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.  
10) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. 
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