
 
 

Klauzula informacyjna 
dla kandydata na pracownika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

 
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 osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że: 
 

Tożsamość administratora 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
reprezentowany przez Dyrektora Generalnego. 
Może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób: 
listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka 
poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl 
telefonicznie: 22 695 69 95. 
  
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 
Nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora 
inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:  
listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka 
poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl 
telefonicznie: 22 695 69 80. 
 
Cele przetwarzania i podstawa prawna 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy), 

• art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 

• art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach), w przypadku innych 
danych osobowych, które nie są zbierane na podstawie przepisów prawa pracy. 

 
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 
przepisami prawa. Podmioty takie nie są jednak uznane za odbiorców danych. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców,  
tj. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko 
pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W przypadku wyłonienia innego kandydata 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania z nim stosunku pracy  
ze względu na ewentualną konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy. 
 
Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do usunięcia danych; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość 
skorzystania z tego prawa; 



• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w którym przetwarzanie 
opierało się na przesłance zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych (dane kontaktowe zawarte są powyżej). 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie 
 z prawem.  

 
Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich 
Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich. 
 
Informacja o profilowaniu 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 
 
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest : 

• niezbędne, w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy i innych aktów prawnych w związku   
z przeprowadzeniem rekrutacji,  

• dobrowolne, w zakresie pozostałych danych. 
 


