
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH*

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Komendant  Wojewódzki  Policji  w Katowicach
z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

2. Informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych KWP
w  Katowicach.  Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych:  ul.  Lompy  19,  40-038,  Katowice,
tel. 32 200 24 03, adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  procedury  naboru  kandydatów
do korpusu służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Katowicach, w zakresie niezbędnym do jego
realizacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz  Ustawa
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2017 poz 1889).

4. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  przeprowadzenia  naboru
na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach  ma  możliwość  wyboru  innego  spośród  wyłonionych  kandydatów  w  przypadku,  gdy  ponownie
zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska – zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej /Dz. U. 2017 poz 1889/.) oraz do celów archiwizacji.

5. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  zawartych  w  aplikacji  złożonej  /  przesłanej  zgodnie
z ogłoszeniem  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Katowicach  o  naborze  na  stanowisko
………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa stanowiska pracy)

 jest warunkiem przystąpienia do procedury naboru na przedmiotowe stanowisko pracy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

9. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany,  w tym również  nie  będą
profilowane.

………………………………………………...
                           (imię i nazwisko kandydata)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY 
W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W KATOWICACH

W  związku  z  dobrowolnym  przystąpieniem  do  udziału  w  naborze  do  ksc  w  KWP  w  Katowicach,
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  danych osobowych osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………… ………………………………………
              (miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata)

* Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie  ochrony  danych  osobowych  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
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