
Klauzula informacyjna 

 

Spełniając obowiązek należytego informowania Obywateli o sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie 

danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE) - zwanego dalej Rozporządzeniem - informujemy o podstawach prawnych 

przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania oraz 

przysługującym Obywatelom prawach. 

 

Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach 

przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Regimin, jest Wójt Gminy Regimin z 

siedzibą ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin 

 

Miejsce przetwarzania danych osobowych: Urząd Gminy w Regiminie, ul. Adama 

Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin 

Kontakt telefoniczny: tel. (23) 6811756 , faks (23) 6858008; 

Adres e-mail: ug@regimin.pl 

Adres skrytki domyślnej Urzędu Gminy Regimin na platformie 

ePUAP  :  /1402082/SkrytkaESP 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: tomasz@kp.olsztyn.pl tel.604550133 

  

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu niezbędnym do wypełnienia 

obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę której dane 

dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. 

 

Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit b wskazanego wyżej 

rozporządzenia w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy – kodeks pracy, 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , ustawy o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, a także ustawy o pracownikach samorządowych. 

 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych 

mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

Powierzenie Pani/Pana danych osobowych może być powierzone wyłącznie podmiotom 

realizującym zadania w imieniu Administratora Danych Osobowych, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie 

Administratora. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne 

stanowiska pracy , nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu 

naboru. 

mailto:ug@regimin.pl


 

Przysługuje Pani/Panu prawo do : 

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia; 

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 rozporządzenia; 

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rozporządzenia; 

- skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne realizacji 

celu ich przetwarzania tj. wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. 

 

Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w naborze. 

 

Administrator Danych Osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w 

oparciu o Państwa dane osobowe. 
 

 


