
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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.U.UE.L.2016.119.1  

z dnia 04.05.2016 r.; dalej „RODO”): 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Leszno z siedzibą  

Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, tel.: (22) 725 80 05, e-mail: 

urzad@gminaleszno.pl reprezentowany przez Wójta Gminy Leszno; 

 kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e mail: iod@gminaleszno.pl, tel.: 22 725 

80 05 wew. 127; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO  

w celu  właściwego przeprowadzenia procedury naboru związanej z realizacją procesu 

rekrutacji na wolne stanowisku urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie 

Gminy Leszno;  

 Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy    

obowiązujących przepisów prawa z zachowaniem zasad określonych w RODO  

i uwzględnieniem przepisów dotyczących informacji prawem chronionej; 

 Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie 

Gminy Leszno przewidziany przez przepisy prawa związane z realizacją procesu 

rekrutacji na stanowisko urzędnicze;  

 obowiązek podania przez Panią/Pana treści swoich danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 

oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji, w tym profilowaniu; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

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

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem w przypadkach i na zasadach określonych w RODO; 

 posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 
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