
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Kandydaci do pracy 

  
Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz prawach, które Pani/Panu przysługują w związku  
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.[a] 
 

I. Administrator 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,  
z siedzibą w Bydgoszczy (85-066) przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, zwany dalej „Administratorem”. 
 

II. Inspektor ochrony danych 
 

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez: 
1. pocztę tradycyjną adres: IOD Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 

1-3, 85-066 Bydgoszcz; 
2. pocztę elektroniczną; adres e-mail: iod_usbdg@stat.gov.pl. 
 

Do IOD proszę kierować tylko sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 
administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy, natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. 
a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie. 
 
W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  
o służbie cywilnej. 
W przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego dodatkowo podstawą przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia z dnia 29 czerwca  
1995 r. o statystyce publicznej. 
 

IV. Obowiązek podania danych osobowych 
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy, oraz 
 w przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej, z art. 4 i 5 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 
 w przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego, z art. 28 ust 4 ustawy z dnia 

29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, 
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a ich przekazanie 
zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO). 
Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. 
 
Podanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i opiera się 
na Pani/Pana wyraźniej zgodzie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie. 
 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 
 

Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami 
prawa. 
 

https://bydgoszcz.stat.gov.pl/rodo/rodo-bydgoszcz/kandydaci-do-pracy/#_ftn1
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Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi technicznej systemu kadrowo-
płacowego. 
 
W związku z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dane osobowe w zakresie 
imion i nazwisk oraz miejsca (miejscowości) zamieszkania osób, które są zatrudniane w wyniku naborów 
na stanowiska w korpusie służby cywilnej zostaną podane do publicznej wiadomości. 
  

VI. Okres przechowywania danych osobowych 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji i następnie do 3 miesięcy od 
daty publikacji informacji o wyniku naboru. 
 

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do podejmowania 
zautomatyzowanej decyzji.   
 

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą 
 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii; 
2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
3. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
4. żądania usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO; 
5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO; 
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

  
[a] Na podstawie 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) (dalej: RODO). 
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