
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych do celów przeprowadzenia naboru na 

stanowisko Instruktor ds. upowszechniania kultury jest Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, 

dane adresowe: ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew /dalej jako: GOK lub Ośrodek/. 

2) Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się  

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych pisemnie na adres Administratora danych.  
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności 

i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, 

b) prawidłowej realizacji przez GOK w Kłoczewie zadań określonych ustawowo jak  i w statucie 

tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt c i e RODO, 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania 

dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych 

b) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

c) prawo do przenoszenia danych,  

d) prawo wniesienia sprzeciwu,  

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

f) prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nie 

przekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji. W zakresie danych 

osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest 

dobrowolne. 



 7) Pani/Pana  dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzania i przetwarzania danych osobowy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu 

rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

8) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Nie będą one udostępniane 

osobom nieuprawnionym. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą zwłaszcza organy 

państwowe w zakresie wykonywanych zadań,  pracownicy ADO w zakresie swoich 

obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty przetwarzające na podstawie 

umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

wykonania przez nich zleceń dla ADO. W zakresie wizerunku, dane w ramach udzielonej zgody 

mogą być dostępne dla nieograniczonego kręgu odbiorców. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  

w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym 

przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacja o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

 

 

 ……………………………………..            …..……………………………………………….. 
                  Miejscowość                  Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 


