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W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 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) „RODO”, 

informujemy, że: 

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, email: 
iod@uke.gov.pl. 

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego (odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

             W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa 

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

cofnięciem. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane 
osobowe w imieniu UKE na podstawie zawartej z UKE umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne UKE lub 
udostępniające UKE narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć 
telekomunikacyjną UKE). 

5. Dane osobowe kandydatów pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane przez 
okres nie dłuższy niż to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że 
obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora danych dłuższego ich 
przechowywania. 

6. 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.  
 

 

mailto:iod@uke.gov.pl


 

Klauzula informacyjna - rekrutacja  2 / 3 
 

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 znajdziecie Państwo na stronie www.uke.gov.pl), 

b) wysyłając emaila 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. 

7. 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.  

8. 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. 

9. Podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest 
obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata 
do pracy w UKE.   
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