
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
DLA KANDYDATÓW DO PRACY W CZG R-XXI

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w
miejscowości Słajsino 30, 72-200 Nowogard, reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu.

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować  się  bezpośrednio  pod  adresem  e-mail:   e-mail:  iod@czg.nowogard.pl. lub
telefonicznie: 781500273, bądź też korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania
rekrutacyjnego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 221§1 Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6
ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli
wyrażą  Państwo  na  to  zgodę  (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO),  która  może  zostać  odwołana  w
dowolnym  czasie.  Odwołanie  zgody  pozostanie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która
może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Państwa  dane  zgromadzone  w  obecnym  procesie  rekrutacyjnym  będą  przechowywane  do
zakończenia  procesu  rekrutacji.  W  przypadku  wyrażonej  przez  Państwa  zgody  na
wykorzystywane  danych  osobowych  dla  celów  przyszłych  rekrutacji  Państwa  dane  będą
wykorzystywane przez okres sześciu miesięcy, a następnie niezwłocznie usunięte. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
1) wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie

przepisów prawa,
2) osoby  upoważnione  przez  Administratora  do  przetwarzania  danych  w  ramach

wykonywania swoich obowiązków służbowych;
3) podmioty,  którym  Administrator  zleca  wykonanie  czynności,  z  którymi  wiąże  się

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
8. Na podstawie i  z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art.  15-22 RODO mają Państwo

prawo:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) do usunięcia danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f) do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. Kodeksu pracy

jest  niezbędne,  aby  uczestniczyć  w  postępowaniu  rekrutacyjnym.  Podanie  przez  Państwa
innych danych jest dobrowolne.
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
DLA DOSTAWCÓW PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG
R-XXI z siedzibą w miejscowości Słajsino 30 , 72-200 Nowogard.

2. Administrator  Danych  Osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z
którym  można  skontaktować  się  bezpośrednio  pod  adresem  e-mail:   e-mail:
iod@czg.nowogard.pl. lub telefonicznie: 781500273, bądź też korespondencyjnie na
adres wskazany w pkt. 1.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
gdyż  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w
interesie  publicznym,  którym jest  realizacja  usługi  zagospodarowania  odpadów
dostarczonych do PSZOK CZG R-XXI. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
o wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prze-

pisów prawa,
o osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wyko-

nywania swoich obowiązków służbowych;
o podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się ko-

nieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą, w oparciu o przepis art. 72 ust. 1
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), przez okres 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zebrane.

6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma
Pani/Pan prawo:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych

może skutkować odmową wykonania usługi.
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
DLA KONTRAHENTÓW CZG R-XXI

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin R-XXI
z siedzibą w Słajsinie 30, 72-200 Nowogard.

2. Administrator  Danych  Osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z
którym  można  skontaktować  się  bezpośrednio  pod  adresem  e-mail:   e-mail:
iod@czg.nowogard.pl. lub telefonicznie: 781500273, bądź też korespondencyjnie na
adres wskazany w pkt. 1.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, której Pani/
Pan jest stroną, tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie

przepisów prawa,
2) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wy-

konywania swoich obowiązków służbowych;

3) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się ko-
nieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do
realizacji  celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji
określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1257) i  ustawę z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018
r., poz. 217) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu w rozumieniu RODO
i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową zawarcia umowy.
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