
Klauzula informacyjna Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

dla kandydatów do pracy 

 

Informacje dotyczące administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z siedzibą 

przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, (dalej „UŻŚ”). 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując 

korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: 

iod@szczecin.uzs.gov.pl 

Kategorie danych osobowych 

Kategoriami danych, które UŻŚ może przetwarzać, są: 

− dane obowiązkowe wynikające z prawa pracy (art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) tj. imię/ imiona i nazwisko, data 

urodzenia, dane kontaktowe takie jak nr telefonu, adres do korespondencji, wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, obywatelstwo, informacja 

o niekaralności, 

− inne dane, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym 

stanowisku, 

− dane szczególne w postaci kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne 

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy są przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz archiwizacji dokumentów – art. 6 ust. 1 

lit. b) i c) RODO1, natomiast podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest 

przetwarzane na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest 

dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Dane szczególne dotyczące zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są w celu 

skorzystania przez osoby z niepełnosprawnością z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Podstawą do 

przetwarzania takich danych jest zgoda – art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 

 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy jest wymogiem ustawowym. 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani przekazywane do państw trzecich (tj. poza 

Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych. 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy 

w UŻŚ (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru 

kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego 

samego stanowiska). Po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji dane zostają usunięte. Część danych, 

zgodnie z ustawą o służbie cywilnej będzie przechowywana przez okres wynikający z przepisów 

o archiwizacji. 

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

 
1 Rozporządzenie 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). 



Posiadają Państwo: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących na podstawie art. 15 RODO, 

− prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

− prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w art. 21 RODO, 

− prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem). 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony 

Danych na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty 

elektronicznej: iod@szczecin.uzs.gov.pl 

Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane przez administratora 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 


