
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Lp.   Kontakt 

1. Administrator Powiatowy Zarząd Dróg ul. Transportowa 1 

63-700 Krotoszyn 

tel; 62 722 65 31 

biuro@pzdkrotoszyn.pl 

2. Inspektor ochrony danych Łukasz Rabenda 

iod@bhp.krotoszyn.net.pl 

608-677-636 

3. Cel przetwarzania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu naboru na 

wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg 

w Krotoszynie oraz w związku z archiwizowaniem 

dokumentów zgromadzonych w naborze. 

4. Podstawa prawna 1) Art. 6 ust. 1 lit. B RODO, 

2) Ustawa  pracownikach samorządowych, 

3) Ustawa-Kodeks Pracy, 

4)W przypadku dobrowolnego podania danych,  

wykraczających poza zakres określony przepisami prawa, 

przetwarzanie wynika z art. 6 ust. 1 lit. A RODO, 

5. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(dalej unzaa). 

5. Odbiorca danych 1) Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

2) Archiwum zakładowe zgodnie z przepisami unza, 

3) Podmioty świadczące usługi doręczania pism, 

4) Inni dostawcy usług teleinformatycznych, którym, zlecono 

usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

6. Czas przetwarzania 1) W przypadku wygrania naboru i zatrudnienia dokumenty 

aplikacyjne przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa 

2) Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów 

przechowywane będą zgodnie i w terminach wskazanych w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

7. Prawo osoby, której dane dotyczą Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych                w 

naborze prowadzonym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Krotoszynie. 

8. Prawo do wniesienia skargi Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

9. Wymóg podania danych Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do 

ich podania. Konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko 

urzędnicze. 

10. Cel inny Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż 

zostały pobrane. 

 


