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KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA 

KANDYDATÓW  

DO PRACY NA STANOWISKU STARSZY KSIĘGOWY  

W KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W KP PSP W ŻARACH DOT. REKRUTACJI 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Żarach (68-200 Żary, ul. Serbska 58, tel. 68 363 07 00, fax. 68 363 

07 21, e-mail: sekretariat@straz.zary.pl). 

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wyznaczony został Inspektor 

Ochrony Danych, tel. 95 733 83 18, e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl. 

3. Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających  

z przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej  

4. Odbiorcą Pani (Pana) danych osobowych są: Komendant Powiatowy PSP w Żarach oraz Komisja 

rekrutacyjna 

5. Pani (Pana) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani (Pana) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzania naboru 

na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których komendant  ma 

możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje 

konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o 

archiwizacji 

7. Posiada Pani (Pan) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Posiada Pani (Pana) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym do przeprowadzenia 

naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Jest Pani (Pan) zobowiązany do ich podania,  

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie z procesu rekrutacji.  

10. Przetwarzanie podanych przez Panią (Pana) danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1i 

4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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