
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW 

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JELENIEJ GÓRZE 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej 

Górze z siedzibą przy ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra; 

 

2) inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze jest Pan 

Paweł Jakubiak (e-mail: iod@urzadpracy.jgora.pl, tel. 691 230 430); 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na pracownika 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej 

przez Panią/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e/f Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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.U.UE.L.2016.119.1); 

 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, aż do jego 

zakończenia od dnia złożenia przez Panią/Pana dokumentów rekrutacyjnych; 

 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania; 

 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do 

monitorowania i ochrony przetwarzania danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa przez 

Panią/Pana w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e/f Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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.U.UE.L.2016.119.1). Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania  

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia 

Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Jeleniej Górze. 

 
 


