
Załącznik 

do Regulaminu naboru  

na wolne stanowiska urzędnicze 

w MZUiM Chorzów  

 

 

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów Chorzów: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO 

Przyjmuję do wiadomości, że : 

1. administratorem moich danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic  

i Mostów z siedzibą w Chorzowie  przy ul. Bałtycka 8A, (kod pocztowy: 41-500),  

tel.: 322 411 270, adres e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 

2. w MZUiM w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się pod numerem telefonu: 322 414 250 lub adresem:  

e-mail: iod@ mzuim.chorzow.eu 

3. moje dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji (naboru) na 

podstawie: 

w przypadku danych zwykłych: 

art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda  

w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych): 

art. 9 ust. 2 lit a) RODO – dobrowolna zgoda; 

4. moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, 

5. moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych; 

6. moje dane będą przechowywane do 3 miesięcy od czasu ogłoszenia wyniku naboru. 

7. mam prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 

prawo do ich przenoszenia; 

8. w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MZUiM Chorzów moich danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje mi prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

9. mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko 

urzędnicze. 

11. moje dane osobowe nie będą służyć do profilowania; 

 

 

 

 

 

Data, podpis................................................................................. 

 

 
 


