
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI 

Działając na podstawie z art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 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) - RODO 

informuję, że:  

Administratorem danych osobowych jest Dowódca Jednostki Wojskowej 5700 z siedzibą: 
66-300 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 17. 

W sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w Jednostce Wojskowej 5700 można 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: za pomocą adresu e-mail:   
ma.piatkowska@mil.ron.pl  lub telefonicznie: 261 674 229. Z inspektorem ochrony danych 
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  
Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do 
pracy w Jednostce Wojskowej 5700.  

Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy 
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko 
pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej 
niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Pani/Pana na przetwarzanie tych 
danych. 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania. usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
zaznaczając, że wszystkie operacje przetwarzania danych oparte na tej zgodzie, które miały miejsce 
przed wycofaniem zgody pozostają legalne i nie są dalej przetwarzane.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru 
kandydatów. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. 

 
 

 

mailto:ma.piatkowska@

