
W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. 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) w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów niniejszego 

rozporządzenia, poniżej przedstawiamy klauzulę informacyjną, która obowiązuje osoby 

ubiegające się w procesie rekrutacji o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Zarządzie 

Transportu Miejskiego w Rzeszowie.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów – Zarząd 

Transportu Miejskiego w Rzeszowie (dalej zwany: ZTM w Rzeszowie), ul. Trembeckiego 3, 

35-234 Rzeszów, e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl; 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@ztm.erzeszow.pl, 

lub pisemnie na adres Administratora. Więcej informacji na stronie internetowej: 

ztm.rzeszow.pl/rodo;  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),  ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) 

oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających 

poza unormowane przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 

lit. a RODO.  

4. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 

wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą 

przez okres do 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, tj. od dnia zatrudnienia 

kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji lub od dnia opublikowania informacji 

o unieważnieniu naboru. Dotyczy to również ofert niespełniających wymagań formalnych oraz 

tych, które wpłynęły do jednostki po upływie wyznaczonego terminu składania dokumentów. 

Po upływie powyższego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie 

zniszczone. W przypadku kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali 

się do kolejnego etapu naboru, dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu 

zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego przechowywane będą w dokumentacji 

z przeprowadzonego naboru z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 

w obowiązujących przepisach prawnych. W przypadku jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia 

nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność 

ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku 

innej osoby spośród kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym, tym samym 

możliwe jest ponowne wykorzystanie danych osobowych osób biorących udział  

w konkursie na wolne stanowisko pracy; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania 

(gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych osobowych (prawo do bycia 

zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO). Szczegółowe 

warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane RODO. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  

ZTM w Rzeszowie.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy 

i ustawy o pracownikach samorządowych jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć 

w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych będzie skutkowało 

niemożliwością realizacji wobec Pani/Pana procesu rekrutacji w celu wyłonienia kandydata 

do pracy w ZTM w Rzeszowie. Podanie przez Państwa innych danych niż te wymienione  

w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru  

w zakresie imienia i nazwiska jest zamieszczana w rozumieniu Kodeksu cywilnego na stronie 

BIP UM Rzeszowa oraz na tablicy ogłoszeń ZTM w Rzeszowie.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich;  



9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez ZTM w Rzeszowie w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane; 

10. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych 

osobowych w ZTM w Rzeszowie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, 

o którym mowa w ust. 2. 

 

 

          Dyrektor 

        Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie 

  


