
Klauzula informacyjna o  przetwarzaniu danych osobowych przez Ambasadę RP w Luksemburgu dla 
osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko 

sekretarki/sekretarza kierownika placówki/ 
Samodzielne stanowisko ds. promocji 

 

 
 
Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 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 , zwanego dalej „RODO”. 
 
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą 

w  Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, natomiast wykonującym obowiązki administratora 
danych jest Ambasador RP w Luksemburgu. 

2. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony 
Danych (IOD).  
Dane kontaktowe IOD: 
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa  

      adres  e-mail: iod@msz.gov.pl  
3. Administrator danych osobowych – Ambasador RP w Luksemburgu - 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

6.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 
do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania 
i  przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

7.  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem. Jednocześnie wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z  rezygnacją 
w udziale w procesie rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez 
przesłanie stosownej informacji na adres:  luksemburg.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ambasadzie RP 
w  Luksemburgu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny.  

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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