
Urząd Gminy Pionki 

 

Klauzula informacyjna i wyrażenie zgody dotyczącej  przetwarzania danych osobowych  

w związku z naborem na kandydatów do prac w komisji konkursowej 

 

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 - RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. Administratorem wszystkich danych osobowych  jest Wójt Gminy Pionki.  

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Pionki - tel. 48 612-15-14, adres 

mailowy: iod@gmina-pionki.pl,  

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna, 

jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zakwalifikowania kandydata 

na członka komisji konkursowej do udziału pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na 

realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 roku  w Gminie 

Pionki.   

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury  

i przyjęcia na członka komisji konkursowej. 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konsekwencją 

niepodania danych lub braku zgody na ich przetwarzanie będzie uniemożliwienie 

rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury i przyjęcia na członka komisji konkursowej. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres niezbędny 

do realizacji celu określonego w pkt.4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności przez 

normy wynikające  z instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania 

dokumentacji. 

8. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  

w zakresie i w celach które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

10. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą 

przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 …....…...................................................................................................................... 
  Data i podpis osoby wyrażającej zgodę na pracę w komisji konkursowej  

mailto:iod@gmina-pionki.pl

