
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

pracownik/osoba ubiegająca się o zatrudnienie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) zwane dalej RODO 

informuję, iż: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku. ul. Henryka 

Sienkiewicza 48, 13-306 Kurzętnik Tel. 56 47 48 230 E-mail: zdpnml@gmail.com 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: zdpnml@gmail.com 

3) Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku związanego ze stosunkiem 

pracy, zakres danych uregulowany został w Kodeksie pracy, a podanie pozostałych 

danych jest dobrowolne i opiera się na zgodzie osoby czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4) W przypadku zgody osoby istnieje możliwość wycofania zgody w każdym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

5) Dostęp do Pana/Pani danych mają wyłącznie podmioty uprawnione  do  uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  podmioty współpracujące w  

zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej, ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach 

prawa, przez czas niezbędny  do  realizacji  celów  dla  których dane zostały  

pozyskane,  zaś  w  przypadku zawartych  umów - do  końca  okresu  przedawnienia  

potencjalnych  roszczeń  wynikających z  umowy.  Czas  i  sposób  przechowywania 

Pana/Pani danych  osobowych  realizowany jest w sposób wskazany w ustawie o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z 

nadaną dokumentacji kategorią archiwalną. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 

RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO, 

f) prawo do sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. 

 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 

Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy prawa. 

 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej 

opisanego celu. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości 

dalszej współpracy. 

 

10) Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie 

będą przesyłane do państw trzecich. 


