
Klauzula informacyjna 

Stosownie do treści art. 12-14 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. 

z 2016 r., L 119, poz. 1) - dalej RODO, niniejszym informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Opolski z siedzibą w Opolu 

przy ul. 1 Maja 29, zwany dalej „Administratorem”. 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować 

się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą 

Gierłach na adres email: iodo@opoczta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii 

Starostwa Powiatowego w Opolu (art. 6 ust 1 lit b) RODO) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym Administrator 

zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów 

prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w wypełnieniu 

ciążącego na nim obowiązku prawnego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do żądania od Administratora: 
 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe, 

c) usunięcia swoich danych osobowych,  

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu także 

prawo do: 

a) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

b) przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 

z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem 

właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak 

jest niezbędne celem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. W sytuacji, gdy nie 

poda Pani/Pan swoich danych osobowych udział w prowadzonym postępowaniu 

rekrutacyjnym nie będzie możliwy. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

 


