
 

 

 

(imię i nazwisko) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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.) – zwanego dalej RODO, zostaje Pani/Pan poinformowana/y, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, z 

siedzibą ul. Jana Pawła II 1, 95-054 Ksawerów, reprezentowany przez Dyrektora, zwanym dalej 

„Administratorem”; 

2)  Z  Administratorem  można się skontaktować pisząc na adres:  dyrektorgdkzb@ksawerow.com  lub pisząc na 

adres wyżej wskazanej siedziby administratora; 

3) Podane dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu procesu rekrutacji na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO (tj. zgody na przetwarzanie danych)  oraz  na podstawie art. 22(1) § 1, § 4-5  ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy;  

4) Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za 

Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa, a w szczególności komisja rekrutacyjna Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w 

Ksawerowie. 

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od daty zakończenia rekrutacji,  następnie 

zostaną zniszczone komisyjnie. Ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych przez Administratora ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko 

głównego księgowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty konkursowej; 

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO; 
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