
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka 

nabór na rachmistrza terenowego 
 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w 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).  

 

1. Administrator danych osobowych 

 Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha 

Beskidzka jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontakt do administratora ochrony danych                      

– numer telefonu: 33 874 95 33, e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.pl 

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

 Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i art. 9 UODO Administrator powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych                           

i realizacji swoich praw. Kontakt do inspektora ochrony danych – numer telefonu: 33 874-95-34,                                

e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl. 

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji ustawowych zadań, związanych 

przeprowadzeniem naboru i  wyłonienia kandydata/ów na rachmistrza terenowego w Urzędzie Miasta                       

Sucha Beskidzka, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.                    

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) i  art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego 

rozporządzenia RODO. 

 

4. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane 

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach: 

 Podstawowe dane identyfikacyjne m.in.: 

1) imię i nazwisko,  

2) adres zamieszkania,  

3) wiek i wykształcenie, 

4) numer telefonu, 

5) adres mail.  

 

5. Odbiorcy danych  

 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie 

dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

6. Okres przechowywania danych osobowych 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru                             

na rachmistrza terenowego.  

 

7. Przysługujące prawa 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

4. przenoszenia danych;  

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

 

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

 Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu                       

do aplikacji e/m-learnin. 

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 


