
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych  

 
W związku 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(RODO) informuję, że 

obowiązują poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Malborka jest Burmistrz 

Miasta, z siedzibą Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork, zwany dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) Mogą się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez 

Administratora poprzez e-mail: iod@um.malbork.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru i  wyłonienia 

kandydata/ów na rachmistrza terenowego w Urzędzie Miasta Malborka, 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. 

o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1728), 

5) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

− dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

− przenoszenia danych, 

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie 

Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy posiądą Państwo dowody, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

prawa, 

6) Odbiorcy danych osobowych: 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane, 

8) Okres przechowywania danych osobowych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu 

naboru na rachmistrza terenowego. 

9) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania naboru.  

10) Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości 

przystąpienia do naboru.  

 


