
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STAŻ W URZĘDZIE MIASTA CZESTOCHOWY 

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 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.), w skrócie RODO informujemy, że: 

 
1) Administratorem danych osobowych Kandydatki/Kandydata przetwarzanych w ramach procesu 

rekrutacji na staż w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą 
w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. 

2) Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: 

− za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, 
− przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP, 

− listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13. 
3) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować w następujący sposób: 

− za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, 
− listownie na adres siedziby administratora, 

− telefonicznie pod numerem 34 3707 373. 
4) Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych Kandydatki/Kandydata w Urzędzie Miasta Częstochowy. 
5) Dane osobowe Kandydatki/Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji na staż zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. Po zakończeniu naboru, podstawą 
przetwarzania danych osobowych osób przyjętych na staż zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b i c RODO 
będzie umowa o zorganizowanie stażu i skierowanie na staż w związku z §5 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1160) wydanego na podstawie 
art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) 

6) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału 
w procesie naboru na staż. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, przetwarzane na 
podstawie wyrażonej przez Kandydatkę/Kandydata zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. 

7) Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe Kandydatki/Kandydata są podmioty 
uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, a także Powiatowy Urząd Pracy 
w Częstochowie (w celu potwierdzenia możliwości skierowania na staż). 
Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane Kandydatki/Kandydata są podmioty 
uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi 
doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty 
wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym 
zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów 
informatycznych. 

8) Dane osobowe Kandydatki/Kandydata będą przetwarzane w procesie rekrutacji, a następnie 
przechowywane: 

− do czasu wyboru kandydatów na staż – dokumenty zostaną usunięte/zniszczone do 7 dni roboczych 
od dnia zakończenia naboru (z wyłączeniem dokumentów osób przyjętych na staż); 

− w okresie stażu i przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym staż zakończył się - 
dotyczy osób przyjetych na staż. 

9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Kandydatce/Kandydatowi prawo żądania 
od Administratora: 

− dostępu do treści swoich danych osobowych, 

− sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

− ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

− sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

− usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich 
przetwarzania. 

10) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, 
Kandydatka/Kandydat zawsze ma prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 
wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych 
do momentu jej wycofania. 

11) Gdy Kandydatka/Kandydat uzna, że przetwarzanie Jej/Jego danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). 

12) Nie przetwarzamy danych osobowych Kandydatki/Kandydata w sposób zautomatyzowany i ich nie 
profilujemy. 
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