
Klauzula informacyjna procesu rekrutacji 

 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:   

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy 

ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa 

reprezentowane przez Dyrektora – p. Mariolę Fedniczuk 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Agnieszkę Falborską oraz jego Zastępcę, z którymi można się skontaktować w 

celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem 

tych danych, poprzez adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora (z dopiskiem: IOD) 

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji jest: 

a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego związanego z przetwarzaniem danych 

osobowych zwykłych, określonych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz danych szczególnych takich jak informacje o: 

niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz potwierdzeniu 

braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,  określone w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 

b. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu podjęcia działań na żądanie podmiotu uprawnionego 

przed zawarciem umowy; 

c. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w 

zakresie szerszym niż wynika to z art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz z art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych; 

d. art. 9 ust. 2 pkt. a)  RODO - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w odniesieniu do danych szczególnych takich jak 

m.in. dane dotyczące zdrowia; 

e. art. 9 ust. 2 pkt. b) RODO przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku i szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, 

zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej; 

f. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją 

lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora; 

g. art. 10 RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym - przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia czy dane osobowe uczestnika rekrutacji są zamieszczone w Rejestrze 

Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.  

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.  

 

5. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach 

przysługującego mu uprawnienia wynikającego z przepisów prawa bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego. 

 

6. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowiska urzędnicze stanowią informację publiczną, związaną ze 

stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze, w związku z czym dane osoby wyłonionej zatrudnienia obejmujące: imię, nazwisko oraz 

miejscowość zamieszkania zostaną udostępnione na stronie internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m.st. 

Warszawy: www.dbfo-ochota.waw.pl 

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przez art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.( t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 530)o pracownikach samorządowych, tj. przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, zaś w odniesieniu do danych 

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

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu,sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia 

zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia 

dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.  

 

11. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

mailto:iod@dbfo-ochota.waw.pl

