
KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH 

"Kandydaci do pracy" 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze danych osobowych 

„Kandydaci do pracy” jest Wójt Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 

Bodzanów. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia           

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)           

w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Bodzanów w sprawach dotyczących 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowiska pracownicze wynikających              

z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) 

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych 

na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na 

przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania zgodnie z art.    

23 ust.1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

5.  W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynika to            

z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z 

późn. zm.) prosimy o zamieszczenie w przesłanych dokumentach klauzul zgody na 

przetwarzanie danych osobowych - "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Wójta Gminy 

Bodzanów ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji".  

6. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych             

i ich poprawiania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji 

o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w 

 oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 



 

 

 


