
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla kandydatów do pracy celem przeprowadzenia procesu rekrutacji 

 

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. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków i Lokali 

Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, 

zwanym dalej Administratorem lub ZBiLK. 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków i Lokali 

Komunalnych w Gdyni możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@zbilk.gdynia.pl lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 

Gdynia, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w zakresie kategorii danych wymaganych przez pracodawcę zgodnie z art. 22¹ § 1 i § 4 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 j.t.) oraz 

zgodnie z art. 6  i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282 j.t.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w 

celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z 

prawidłową realizacją procesu rekrutacji, 

b) na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO w celu i w zakresie wynikającym z realizacji 

uzasadnionych interesów Administratora, za które to interesy uznaje się w 

szczególności: rozpatrzenie skarg, ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed 

roszczeniami, 

c) w zakresie kategorii danych zawartych w CV, liście motywacyjnym i innych 

dokumentach, wykraczających poza kategorie danych wymaganych na podstawie pkt  

a – b powyżej, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO, w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym członkowie komisji 

rekrutacyjnej oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, 
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które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z 

Administratorem umowy powierzenia przetwarzania. 

5) Podanie i umożliwienie Administratorowi przetwarzania Pani/Pana danych określonych 

w pkt 3 a) jest wymogiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych w tym 

zakresie skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w 

procesie rekrutacji. Niepodanie zaś innych danych niż wymagane lub wycofanie zgody na 

ich przetwarzanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania ani też nie będzie 

powodować wobec Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie 

stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 

6) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) dane kontaktowe, 

d) wykształcenie, 

e) kwalifikacje zawodowe, 

f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

g) informację o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

h) informację o niekaralności, 

i) informację w sprawie posiadania obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw 

publicznych i posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.  

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących 

okresów:  

a) Przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu - nie dłużej niż przez 

okres 1 miesiąca. Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie 

rekrutacji zostaną dołączone do jego akt, 

b) na czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,  

c) na czas realizacji interesów administratora określonych w pkt. 3 b) niniejszej klauzuli. 

8) W przypadku wyboru Pani/Pana kandydatury do zatrudnienia w ZBiLK Pani dane 

osobowe tj. imię (imiona) i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 

co najmniej 3 miesięcy.  

9) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych w tym otrzymania kopii danych (art. 15 RODO), 



 
b) sprostowania, aktualizacji i poprawiania danych (art. 16 RODO), 

c) usunięcia po okresach wymienionych w pkt. 7 niniejszej klauzuli (art. 17 RODO), 

d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych w pkt 3 b) niniejszej klauzuli (art. 21 RODO), 

f) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 

3 RODO). Wycofać wyrażoną zgodę może Pani/Pan poprzez złożenie oświadczenia o 

cofnięciu zgody ma przetwarzanie dodatkowych danych osobowych. 

g) wniesienia skargi do urzędu ds. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w Warszawie, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 

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

narusza przepisy RODO. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu. 

11) ZBiLK nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba 

że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego. W przypadku takiego 

zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną 

…………………………...... 

  (podpis kandydata) 


