
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiska urzędnicze (w tym na zastępstwo 
oraz na kierowniczym stanowisku urzędniczym) oraz na stanowiska pomocnicze i obsługi 

Administrator 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie 
Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako 
pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura 
Planowania Regionalnego w Warszawie. 

Inspektor ochrony danych 
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR  inspektorem ochrony 
danych osobowych pod adresem: 

 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301
Warszawa

 e-mail:  IOD@mbpr.pl

Cel i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe (w tym dane na temat niepełnosprawności) w zakresie wskazanym 
w przepisach prawa1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru lub rekrutacji, 
natomiast inne dane na podstawie zgody2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu odwołania zgody.  

Okres przechowywania danych 
Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. 

Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszenie w ramach naboru na stanowisko 
urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, są komisyjnie niszczone po upływie 3 
miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie 
zatrudnienia żadnego z kandydatów – bezzwłocznie po zakończeniu naboru. 

W przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze na zastępstwo lub na stanowisko pomocnicze 
i obsługi - w przypadku, gdy nie podjęto decyzji o zatrudnieniu dokumenty aplikacyjne są komisyjnie 
niszczone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu. 

Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom na podstawie 
przepisów prawa. 
Przekazywanie danych 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, 

1 Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) 
w związku z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z 
późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 3 (w przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze) ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 9 ust. 2 
lit. b) RODO w związku z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (w przypadku danych 
o niepełnosprawności, w ramach rekrutacji na stanowisko urzędnicze).

2 Art. 6 ust. 1 lit a) RODO; 

mailto:IOD@mbpr.pl


Profilowanie  
Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu). 

Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do: 
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest 
dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru.  
     zapoznałem/łam się* 

…………………………….. 

          (data, podpis)    

*niepotrzebne skreślić


