
Wrocław, …………………….. 
 
Wykonanie obowiązku informacyjnego przez Administratora Danych Osobowych w zakresie  
rekrutacji, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (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 

 

 
Pani/Pan: 

 
Imię i nazwisko: …………………………………. 

 
Stanowisko:   ..……………….………….……….. 

Klauzula informacyjna 

Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych  
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 10, NIP: 8971747378 ( dalej: WZAZ). 
Inspektorem Ochrony Danych we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej jest Pan Stefan 
Chojnacki, dane kontaktowe: iod@zaz.wroclaw.pl. 
 
Sposób pozyskania danych  
 
Dane pozyskujemy od kandydata do pracy, gdy składa on dokumenty zgodnie z Regulaminem naboru na 
wolne stanowiska urzędnicze we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej (dalej: Regulamin). 
Pozostałe dane gromadzimy podczas procesu rekrutacji, gdyż są one niezbędne do przeprowadzenia 
rekrutacji. 
 
Cel przetwarzania danych  
 
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy we WZAZ zgodnie z Regulaminem. 
 
Obowiązek podania danych  
 
Podanie danych przewidzianych art. 221 § 1. Kodeksu pracy oraz wynikających z ustawy o pracownikach 
samorządowych i ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest obowiązkowe. 
Podanie innych danych - jest dobrowolne.  
 
Zakres danych i podstawa prawna 
 
W procesie rekrutacji przetwarzamy dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie to obejmuje dane wymagane na 
podstawie art. 221 § 1. Kodeksu pracy oraz przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o 
rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Są to dane: 

− imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia; 
− dane kontaktowe: adres, numer telefony, adres email; 
− wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia: okresy 

zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy; 
− niepełnosprawność; 
− obywatelstwo; 
− informacja o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
− informacja, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego; 
− informacja, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

skarbowe; 
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− informacja o nieposzlakowanej opinii; 
− okres stażu pracy na stanowisku zgodnym z wymaganiami na oferowanym stanowisku pracy; 
− okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na 

oferowanym stanowisku pracy; 
− kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności: numer, data wydania 

dokumentu, stopień niepełnosprawności, rodzaj niepełnosprawności, podmiot wystawiający 
dokument, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i lub numer dokumentu 
tożsamości; 

− dane zawarte w dokumentach potwierdzających posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy: 
daty, numery lub inne oznaczenia dokumentów, podmiot wystawiający dokument, zawartość 
dokumentu; 

− dane zawarte w dokumentach potwierdzających wykonywanie przez co najmniej 3 lata 
działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na oferowanym stanowisku 
pracy: nazwa działalności, numery rejestracyjne działalności (NIP, REGON), data rozpoczęcia 
działalności, data zakończenia działalności, status prowadzonej działalności; 

− dane zawarte w kserokopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego: numer, data 
wydania dokumentu, potwierdzenie stopnia znajomości języka, podmiot wystawiający dokument; 

− kserokopia dyplomu: numer dyplomu, data wydania dyplomu, zdjęcie, oceny na dyplomie; 
− kserokopia świadectwa: numer, data wydania świadectwa, zdjęcie, oceny na świadectwie; 
− świadectwo kwalifikacji do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych: imię, nazwisko, 

kwalifikacje;  
− inne dane udostępnione przez kandydata, jak obsługa komputerów, systemów i programów 

komputerowych, maszyn, narzędzi; 
 
 

Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzamy także takie dane, jak: 
− informacje zebrane podczas oceny kandydata: wiedza specjalistyczna, znajomość pozostałych 

zagadnień, cechy osobowości, dyspozycyjność, umiejętności; 
− ilość otrzymanych punktów podczas rekrutacji; 
− daty spotkań i rozmów rekrutacyjnych; 
− wyniki rekrutacji; 

 
W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wyniki rekrutacji wraz z danymi 
kandydata, który został przyjęty do pracy, udostępnione w BIP na stronie www.zaz.wroclaw.pl oraz na 
tablicy informacyjnej w WZAZ. Dane te będą obejmować: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, 
stanowisko oraz uzasadnienie wyboru. 
 
W procesie rekrutacji możemy także przetwarzać inne dane osobowe dostarczone przez kandydata, na co 
kandydat wyraża zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane te mogą obejmować informacje: 
nazwa ukończonej szkoły  

− miejsce zamieszkania, jeśli nie jest dana kontaktową; 
− rok ukończenia szkoły, zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy; 
− dane dostarczone przez kandydata: wiedza specjalistyczna, znajomość pozostałych zagadnień, 

cechy osobowości, dyspozycyjność, umiejętności,  
 
Po zakończeniu rekrutacji i w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu osoby, dane te mogą zostać użyte 
w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy i będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO. 
 
Podane powyżej dane mogą zostać wykorzystane także do realizacji celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez WZAZ, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym 
przypadku prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na weryfikacji wykształcenia i 
doświadczenia kandydatów do pracy w celu wykazania zgodności z przepisami prawa oraz Regulaminem. 
 
 
Odbiorcy danych osobowych 
 



W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wyniki rekrutacji wraz z danymi 
kandydata, który został przyjęty do pracy, zostaną udostępnione  w BIP na stronie www.zaz.wroclaw.pl 
oraz na tablicy informacyjnej w WZAZ. 
 
Możemy przekazać Państwa dane osobowe innym administratorom danych: 
- w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym 
nakazem sądowym lub przepisami prawa; 
- w przypadku otrzymania Państwa zgody. 
 
Dane możemy przekazać podmiotom, które realizują przetwarzanie danych wyłącznie w imieniu WZAZ 
i które na podstawie zawartych umów zostały zobowiązane do ochrony powierzonych im danych. Są to: 
- dostawcy usług informatycznych; 
- dostawcy usług rekrutacyjnych i doradczych oraz konsultanci zaangażowani w proces rekrutacji. 
 
Szczegółowe informacje o odbiorcach danych można uzyskać kontaktując się z WZAZ na numer  
+48 71/3546426 
 
Transfer danych do krajów trzecich 
 
Ze względu na wykorzystywane narzędzie informatyczne może się zdarzyć, że Państwa dane mogą zostać 
przekazane do organizacji międzynarodowych lub do państwa trzeciego, dla którego Komisja Europejska 
ustaliła, że nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach 
zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczeni oraz zostaną podpisane Standardowe Klauzule Umowne 
wydane przez Komisję Europejską . 
 
Z treścią standardowych klauzul umownych możesz się zapoznać na stronie:  
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 
Informacje dotyczące treści Tarczy Prywatności znaleźć można na stronie: 
europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_pl.htm 
 
Okres przechowywania danych 
 
Rekrutacja na stanowiska inne niż urzędnicze,  
Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji a 
następnie wydawane osobom, których dane dotyczą lub w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się 
po ich odbiór, niszczone w sposób nieodwracalny, uniemożliwiający odczyt zawartych w nich danych, po 
upływie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji.  
W przypadku zawarcia umowy o pracę, dane będą dołączone do akt osobowych. 
 
Rekrutacja na stanowiska urzędnicze: 
W przypadku wygrania naboru Twoje dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych. 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane osobom, których dane dotyczą lub w 
przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił sie po ich odbiór, niszczone w sposób nieodwracalny, 
uniemożliwiający odczyt zawartych w nich danych, po upływie miesiąca od dnia opublikowania Informacji 
o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.  
Dokumenty kandydatów, którzy zostali wpisani do Protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej, zostaną zniszczone w sposób 
nieodwracalny, uniemożliwiający odczyt zawartych w nich danych, po upływie 3 miesięcy od dnia 
zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór. 
Jeśli zakwalifikowałeś się do następnego etapu naboru, spełniając wymagania formalne określone w 
ogłoszeniu o naborze, Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl 
Kodeksu cywilnego będą przechowywane w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy 
niż 5 lat. 
 
Dodatkowe informacje  
 
Dokumenty aplikacyjne nie są rozpatrywane, a kandydat nie jest dopuszczony do udziału w naborze w 
przypadku złożenia dokumentów: 

• bez zastrzeżonej formy papierowej - drogą elektroniczną, 



• przed terminem umieszczenia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy informacyjnej WZAZ, 

• po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, 
• bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze. 
Wyżej wymienione dokumenty zostaną zniszczone w sposób nieodwracalny, uniemożliwiający odczyt 
zawartych w nich danych, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wpływu dokumentów do WZAZ. 

 
 
Prawa osób 
Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach maja Państwo 
także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia. 
 
Jeśli przetwarzanie Państwa danych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie, mają Państwo 
prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych 
osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie uzasadnionych podstaw do dalszego 
ich przetwarzania. 
 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody zawsze możecie Państwo wycofać zgodę na 
całość przetwarzania, na które wyraziliście zgodę, lub częściowo na poszczególne cele przetwarzania. 
Informujemy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych, 
które było realizowane w oparciu o Państwa zgodę przed jej wycofaniem. 
 
Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu 
nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o sposobie 
wniesienia skargi można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl 
 
Pytania oraz wnioski o realizację Państwa praw w zakresie ochrony danych ososbowych, można kierować 
na adres Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych. 
 
Dane kontaktowe Administratora danych  
 

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej 
…….Wrocław,  ul. Litomska 10 

Telefon +48 71/3546426,  
E-mail: biuro@zaz.wroclaw.pl 
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  
 

Inspektor Ochrony Danych  
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej 
…….Wrocław,  ul. Litomska 10 

Telefon +48/ 713555916,  
E-mail: iod@zaz.wroclaw.pl. 

*** 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i zrozumiałem treść powyższej klauzuli informacyjnej 

 

____________________________________ 
(podpis)  
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