
 

  

     

Warszawa, 25 lutego 2022 r.  

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych  

osobowych   

Rekrutacja do UKE 
  



 

Informacja dotycząca przetwarzania przez UKE danych osobowych kandydatów 

biorących udział w procesie rekrutacji na stanowiska w służbie cywilnej, 

stanowiąca realizację obowiązku określonego w 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) „RODO”  

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1 z późn. zm.) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu 

rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, 

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.  

Dane kontaktowe: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), numer telefonu: +48 22 33 04 

000, numer faksu: +48 22 53 49 162, formularz kontaktowy dostępny na stronie 

http://uke.gov.pl/kontakt/  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer telefon: +48 22 53 49 241, e-mail: 

iod@uke.gov.pl.  

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego na wybrane stanowisko w służbie cywilnej: 

a) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 pkt 1 – 3 
Kodeksu Pracy,  

b) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 pkt 4 – 6 
Kodeksu Pracy, 

c) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 10 RODO w zakresie danych niezbędnych 

do weryfikacji kryteriów wskazanych w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o służbie cywilnej,  

d) w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wskazanym w art. 28 ust. 2b ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 

e) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody 
w zakresie danych nieobjętych przepisami prawa, które kandydat przekazał z własnej 

inicjatywy. 
 

4.  Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest niezbędne, 
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją ich niepodania będzie 

brak możliwości udziału w naborze na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie. Podanie 

innych danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w przepisach prawa 
zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie. W przypadku zgody 

na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, musi być ona wyrażona 

w sposób wyraźny. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, zaś zgodę można odwołać 

w dowolnym czasie, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: 
iod@uke.gov.pl. 



 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

5.  Dane osobowe mogą być udostępniane osobom i podmiotom trzecim uprawnionym do 
dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy 

to w szczególności imion i nazwisk kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne 

w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze oraz wyniku naboru, stanowiących 

informację publiczną. Odrębną kategorię odbiorców mogą stanowić podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy 

teleinformatyczne UKE, podmioty udostępniające UKE narzędzia teleinformatyczne, 
podmioty udostępniające aplikację internetową umożliwiającą zarzadzanie procesami 

rekrutacyjnymi, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną UKE).  

6. Dane osobowe zawarte w dokumentach z naboru będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie przechowywane w celach 

archiwalnych przez okres 2 lat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wewnętrznymi UKE 

wynikającymi z przepisów ww. ustawy. Dane kandydatów zamieszczone w przesłanych 

dokumentach zostaną usunięte bezpośrednio po zakończeniu naboru lub po 3 miesiącach 
od jego zakończenia.  

7.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do treści danych osobowych,  

b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych,  

c) prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,   

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych 
w art. 18 RODO,  

e) prawo żądania usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 
równoznaczne z rezygnacją udziału w procesie rekrutacji.   

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać:  

a) składając wniosek bezpośrednio w UKE (w Centrali pod adresem wskazanym w pkt 1 

lub jednej z delegatur UKE znajdujących się w każdym województwie – adresy 

delegatur znajdzie Pani/Pan na stronie www.uke.gov.pl),  

b) wysyłając e-maila na adres: iod@uke.gov.pl.  

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw. 

Prezes UKE jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.  

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Prezesa UKE danych osobowych. 
Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych 

osobowych i nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji.   

9.   W trakcie przetwarzania danych w procesie rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.  

 


