
 

 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
(Nabór kandydatów na rachmistrzów 

terenowych) 
 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tworóg z siedzibą Urzędu 
Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, 42-690 Tworóg której przedstawicielem jest 
Wójt Gminy Tworóg, z którym można się skontaktować pod nr telefonu: (32) 285 74 93 
lub pisząc na adres email: gmina@tworog.pl;  

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: 
iod@csw.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przeprowadzenia naboru na stanowisko 
rachmistrza terenowego; 

4. W związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze podstawę prawna 
przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia RODO 
wynikającym art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym; 

5. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie 
potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych 
osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną 
można odwołać  
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zdolność przetwarzania  
w prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia procesu naboru 
kandydatów na rachmistrzów terenowych; 

7. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa; 

8. Przysługuje Pani/Pan: 
a) prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2; 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są 
Państwo zobowiązani do ich podania. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. 

 

 

 


