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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW W PROCESIE NABORU  

NA STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIELNICOWYM BIURZE FINANSÓW OŚWIATY 

WESOŁA M. ST. WARSZAWY 

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/WE1 informujemy: 

1) Dane są zbierane na podstawie indywidualnej decyzji osoby, której dane dotyczą, w celu przeprowadzenia 

procedury naboru na stanowiska urzędnicze. Dane mogą być również przetwarzane w związku z realizacją 

zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej2. 

2) Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m.st. Warszawy, 

ul. Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: 

iod.wesola@edukompetencje.pl. 

3) Dane w zakresie określonym w poniższych przepisach prawa, będą przez Administratora przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, w szczególności:  

a) art. 6 Ustawy o pracownikach samorządowych3; 
b) art. 221 §1 Ustawy - Kodeks pracy 4;  

a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zatrudnienia wybranych kandydatów; 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów wykraczających poza zakres wymagany przepisami 

prawa jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez kandydata poprzez zawarcie danych w 

zgłoszeniu rekrutacyjnym i ich złożeniu w DBFO Wesoła. 

5) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

prawa5, w tym do celów archiwizacji, przez okres dwóch lat.  W odniesieniu do danych przetwarzanych na 

podstawie zgody - do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany. 

6) Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 

przepisów prawa (np. instytucji kontrolujących pracę DBFO). Informacje o wyniku naboru zawierające dane 

zwycięzcy procesu naboru będą udostępnione na tablicy informacyjnej DBFO oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

7) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich 

sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania za pośrednictwem Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty 

Wesoła m.st. Warszawy, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do wycofania 

zgody oraz do usunięcia danych poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 

8) Osoba, której dane będą przetwarzane przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m.st. Warszawy 

ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym 

jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej 

danych. 

9) Wzięcie udziału w rekrutacji i związane z tym podanie danych jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo 

żądać określonych danych kandydatów, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa. Niepodanie 

danych obligatoryjnych zawartych w ogłoszeniu i wynikających z przepisów prawa, skutkuje rezygnacją 

z udziału w naborze i brakiem rozpatrzenia kandydatury. 

 
1 Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) – dalej: RODO; 
2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902 ze zm.); 
3 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022, poz. 530 ze zm.); 
4 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.); 
5 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.). 
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OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE 

NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIELNICOWYM BIURZE 

FINANSÓW OŚWIATY WESOŁA M. ST. WARSZAWY  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata) 

Niniejszym, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m. st. 

Warszawy moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczających poza zakres 

ogłoszenia, w celu udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty 

Wesoła m.st. Warszawy. 

Oświadczam, że zostałam (em) poinformowana (y) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie.  

…………………………..                ………………………………………… 

          (miejsce, data)        (czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


