
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
 DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. 

Opalińskich 1a, 64-100 Leszno, tel. 65 525-51-24, e-mail: sekretariat@word.leszno.pl (kontakt z inspektorem 

ochrony danych: listownie: na adres ul. Opalińskich 1a, 64-100 Leszno, poprzez e-mail: word@leszno.net). 

Państwa dane osobowe są wykorzystywane w procesie rekrutacji pracowników.  

Do Państwa danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora danych, 

podmioty świadczące usługi na jego zlecenie, a także podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów 

prawa. 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania 

ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest dobrowolne (imię  

i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, [wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia – jeśli jest to niezbędne do pracy na określonym stanowisku]). Podanie przez 



Państwa dodatkowych danych może być niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie przez Państwa danych 

osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.  

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

INFORMACJA O PODSTAWIE PRAWNEJ ORAZ OKRESACH PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Cele przetwarzania Podstawy prawne przetwarzania 
Okres przechowywania 

danych osobowych 

Rekrutacja pracowników Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy). 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 221 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* - zgoda** osoby, w 

przypadku podania danych osobowych, które nie są 

Do zakończenia procesu 

rekrutacji. 



Cele przetwarzania Podstawy prawne przetwarzania 
Okres przechowywania 

danych osobowych 

niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  
    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
** Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 


