
Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu naboru kandydatów na stanowisko 

pracownik techniczny - konserwator 

w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami  w Złotowie 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.4.2016 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 (dalej: RODO), 

informuję, że: 

Administrator danych: 

funkcję Administratora Danych Osobowych pełni Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie,  

al. Piasta 15a, 77-400 Złotów, przedstawicielem administratora danych jest Kierownik Miejskiego 

Zakładu Gospodarki Lokalami Pan Jarosław Bobek, al. Piasta 15a, 77-400 Złotów, e-mail: 

mzgl@mzgl.com.pl  tel. 67 263 27 77 

Inspektor ochrony danych: 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tutejszego Zakładu jest Pani Beata Lewandowska, e-mail:   

iodo@iodopila.pl.  

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu przeprowadzenia procesu 

naboru kandydatów na stanowisko pracownik techniczny – konserwator w Miejskim Zakładzie 

Gospodarki Lokalami w Złotowie.  

Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są członkowie komisji przeprowadzającej nabór 

kandydatów na stanowisko pracownik techniczny – konserwator w Miejskim Zakładzie 

Gospodarki Lokalami w Złotowie oraz osoby zainteresowane przebiegiem i wynikiem 

przeprowadzanego naboru.  

Przetwarzanie danych osobowych: 

Wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania. Strony 

mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich 

dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe; 

Dane przechowywane będą w tutejszym Zakładzie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed 

osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo 

jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania 

sprawy. 

Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym 

dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego 

Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla 
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wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 

jeżeli uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy 

       

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną 

 

Złotów, dnia ………………………….     ………………………………. 
          (czytelny podpis) 
 


