


Informacja o ochronie danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych).  

-Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.  

-Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwości udziały w naborze.  

Informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych  
w  Ostródzie ul. Grunwaldzka 62A; 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Bartosz Gesek, tel: 89 642 31 59,  
e-mail: iod@zdp.ostroda.pl; 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu przeprowadzenia 
naboru przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzki na stanowisko pracy w jednostce 
organizacyjnej Powiatu Ostródzkiego; 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przepro-
wadzenia naboru na stanowisko pracy w jednostce (z uwzględnieniem 3 miesięcy,  
w którym dyrektor urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,  
w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego 
stanowiska). 

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 221 §1 Kodeksu 
pracy oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  
w zw. z art. 6 ust 1 lit. c, przywołanego we wstępie rozporządzenia UE.  

6. Dodatkowo informujemy, że posiadają Państwo prawo:  
o dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym także do informacji, czy są 

one w ogóle przetwarzane w jakikolwiek sposób; 
o żądania sprostowania swoich danych osobowych w sytuacji stwierdzenia, że są 

one nieprawidłowe czy niekompletne; 
o usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach wynikających  

z obowiązujących przepisów; 
o ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach 

kiedy jest to uzasadnione; 
o wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

dotyczących Państwa szczególnej sytuacji; 
o do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Administratorowi na 
podstawie uprzedniej Państwa zgody i w przypadku, kiedy nie ograniczają tego 
wymagania ustawowe;  wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem; 

7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych 
osobowych narusza przepisy prawa; 
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