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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 dla kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji 

 

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1), zwanego 

dalej „RODO”, informujemy, że: 

Administrator 

Danych 

Osobowych 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, 

adres: ul. Leśniaka 102a, 34-300 Żywiec,  

tel. +48 33 862 05 72, adres e-mail: pzd@pzd.zywiec.pl 

Inspektor 

Ochrony Danych 

Grzegorz Waleczek 

adres: ul. Leśniaka 102a, 34-300 Żywiec,  

adres e-mail: pzd@pzd.zywiec.pl  

Cel przetwarzania 

danych 

osobowych 

Dla potrzeb przyszłych rekrutacji do Powiatowego Zarządu Dróg 

w Żywcu (zwany dalej „PZD w Żywcu”) 

Podstawa prawna 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie art. 221 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i przepisów 

szczególnych oraz Pani/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. 

Udostępnianie 

danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do 

tego uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Przekazywanie 

danych poza 

Europejski Obszar 

Gospodarczy 

(EOG) 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

Okres 

przetwarzania 

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  

12 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym zostały przez 

Pani/Pana złożone dokumenty aplikacyjne. 

 

Twoje prawa 1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od PZD w Żywcu: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania oraz ich 

przenoszenia zgodnie z art. 15-18 oraz 20 RODO, 

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych 

podanych przez Panią/Pana przed jej cofnięciem 

– w przypadku danych osobowych przekazanych przez 

Panią/Pana na podstawie zgody; 
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2) Na Pani/Pana żądanie, PZD w Żywcu wyda Pani/Panu kopię 

danych osobowych przetwarzanych w trakcie procesu 

rekrutacji. 

Organ nadzorczy Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku 

z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

Dobrowolność Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy 

prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy  

dla potrzeb przyszłych rekrutacji. 

  

          …………………………………… 
            (data i czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji. 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb 

przyszłych rekrutacji w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu. 
 

       

          …………………………………… 
            (data i czytelny podpis kandydata) 

 


