
Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko: aplikant 
 w Straży Miejskiej  Szczecin 
 

 
Zgodnie z art. 13 i 15 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 
  
Administratorem danych osobowych pracowników Straży Miejskiej Szczecin, jest Straż Miejska Szczecin  
z siedzibą w Szczecinie, ul. S. Klonowica 1 B, 71-241 Szczecin. 

 

1. Inspektor ochrony danych w Straży Miejskiej Szczecin - Straż Miejska Szczecin: 
Dane kontaktowe:  

Inspektor ochrony danych: 
Straż Miejska Szczecin ul. S. Klonowica 1 B, 71-241 Szczecin, 
telefon: 914427613, 
e-mail: kkamins@um.szczecin.pl 

2. Dane osobowe pracownika przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu 

pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Straży Miejskiej 

Szczecin oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych 

w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu 

zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do ZUS, Urzędu Skarbowego, banku obsługującego 

Gminę Miasto Szczecin, sądom i innym organom państwowym w związku z prowadzonymi postępowaniami 

oraz innym uprawnionym podmiotom w zakresie i w celach, które wynikają z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz umów. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem 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. 

 
4. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu 
prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych;  
2) prawo sprostowania danych;  
3) prawo do usunięcia danych;  
4) prawo ograniczenia przetwarzania; 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
6) prawo do cofnięcia zgody;  
7) prawo do przenoszenia danych. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 
RODO. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą  profilowane. 
8. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej  
Szczecin w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych dla Polityki Bezpieczeństwa 
Informacji Straży Miejskiej  Szczecin. 
9. Wszelkie uwagi  dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres  e-mail: 
kkamins@um.szczecin.pl 
 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami 

 

…………..        …………………………………….. 

Data                      podpis          


