
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

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

z 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 z 2016 r. Nr 

119, poz.1) – dalej RODO − informujemy, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Lubrza z siedzibą                       

w Lubrzy przy ul. Wolności 73 (48-231),  tel.: 774074650, adres e-mail: 

urzad@lubrza.opole.pl zwany dalej Administratorem.; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych iod@lubrza.opole.pl lub pisemnie na adres naszej 

siedziby. 

3. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji członków komisji konkursowych  w otwartych konkursach ofert na podstawie 

Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): 

4. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem  

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że 

będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw                             

i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. Pana/Pani dane osobowe wynikające ze zgłoszenia będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przetwarzane. Mogą być usunięte 

po upływie okresu dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, w zależności 

od kategorii archiwalnej danej sprawy. 

7. Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy 

prawnicze, informatyczne. 

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
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e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne,  lecz niezbędne w celu realizacji 

procesu rekrutacji. 

 


