
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb 

rekrutacji na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w WORD Katowice. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego Katowice (WORD) z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice. 

2. Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod 

adresem e-mail: iod@word.katowice.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do 

pracy w WORD Katowice na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych. 

4. Administrator Danych nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy 

w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.  

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w związku z art. 22¹§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu 

rekrutacji usunięte w terminie 14 dni od jej zakończenia. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu.  

10. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

11. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji 

celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości 

rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji. 

13.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikającym 

z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

14. Pani/Pana dane nie będą polegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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Jednocześnie informuję, że dokumenty złożone poza ogłoszonym procesem rekrutacji będą 

niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej. 

…………………………………… …………………………….. 
(miejscowość, dnia)   (podpis osoby składującej oświadczenie) 


