
Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony 

danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego i przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w 

języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żagań jest Burmistrz 

Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań. 

2) Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcowej, ul. Żarska 16, 68-100 Żagań.  

3) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 

lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na 

przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą oraz na 

przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora. 

4) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

5) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja 

Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. 

6) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy 

Němcowej, ul. Żarska 16, 68-100 Żagań i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora 

danych, przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 

14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.  

7) Kandydatom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

8) Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do organu nadzorczego innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub 

pracy osoby, której dane dotyczą ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

9) Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub 

organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze 

względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na 

miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

10) Podanie przez kandydatów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu 

podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowiska dyrektora 

Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcowej, ul. Żarska 16, 68-100 Żagań. 

11) Dane osobowe kandydatów nie są profilowane. 


