
   

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
(kandydat na zleceniobiorcę) 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, dalej: RODO, poniżej przekazuję następujące informacje:  
ADMINISTRATOR, dalej: ADO  Okręgowa Izba Radców Prawnych w 

Wałbrzychu 
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  Pisemnie: ul. Dmowskiego 20/4, 58-300 

Wałbrzych 
biuro@oirp.walbrzych.pl 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH, dalej: IOD  

ADO wyznaczył IOD, z którym można się 
kontaktować poprzez adres e-mailowy 
iod@oirp.walbrzych.pl bądź pisemnie na 
adres ADO, we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych, w tym w zakresie korzystania z 
praw związanych z ich przetwarzaniem  

 
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

Dane osobowe zwykłe:  
Imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia  
 

CELE PRZETWARZANIA  Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w celu rekrutacji na wolne 
stanowisko pracy u ADO, do którego złożona 
została aplikacja; 

PODSTAWA PRAWNA art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie 
zgody. Przesyłając aplikację wyraża 
Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych 
zgodnie ze wskazanym wyżej celem 
przetwarzania;  

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH  

Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne.  
Niepodanie danych osobowych 
uniemożliwia Pani/Pana udział w procesie 
rekrutacji; 

ODBIORCY DANYCH  Pani/Pana dane osobowe będą 
przekazywane innym podmiotom, jeżeli taki 
obowiązek będzie ciążył na ADO na 
podstawie zobowiązań prawnych;  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu zakończenia 
rekrutacji na stanowisko, do którego 
Pani/Pan złożył aplikację. Po zakończeniu 
rekrutacji dane osobowe zostaną usunięte;   
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PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

 
PRAWA PODMIOTU DANYCH  
 

Przysługuje Pani/Panu: 
➢ prawo żądania od ADO dostępu do 

Pani/Pana danych osobowych, 
➢ prawo żądania sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych, 
➢ prawo żądania usunięcia Pani/Pana 

danych osobowych, 
➢ prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, 

➢ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych,  

➢ prawo do przeniesienia Pani/Pana 
danych osobowych. 

ODWOŁANIE ZGODY Przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania 
zgody na przetwarzanie danych w 
dowolnym momencie; 
Wycofanie zgody może nastąpić w każdy 
sposób, w szczególności pisemnie, bądź 
przez przesłanie e-maila na adres 
biuro@oirp.walbrzych.pl ;   
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO  

Przysługuje Pani/Panu również prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO)  
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

PROFILOWANIE  Pani/Pana dane osobowe nie będą 
profilowane 

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE  Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w sposób automatyczny 

 
POZOSTAŁE INFORMACJE  

 
 

Dane osobowe inne niż: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz jeżeli 
wymagane przez ADO: inne niż wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia nie będą przetwarzane przez ADO i będą usuwane. 
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