
Załącznik nr 1 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko -  
Starszy Instruktor ds. kultury 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. 119. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Instytucja Kultury DWOREK NA DŁUGIEJ z 
siedzibą w: Warka, ul.Długa 3, 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: inspektor@cbi24.pl, tel.: 
82)5611302, 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 
na stanowisko Starszy Instruktora ds. kultury. 

4. Powyższe zadanie Administrator realizuje w oparciu o następujące przepisy prawa: 

 art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO, 

 ustawę z dnia 25 października 1991 r. o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. 
jedn. z 2017 r. Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn.  
z 2018 r. Dz. U. poz. 217 z późn. zm.), 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych — określonych w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, licząc od następnego roku, w którym zakończono sprawę. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Pana danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wyklucza udział w naborze. 

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli 
 

 

…………………………………………….. 

 (data i czytelny podpis) 

https://kultura.rzezawa.pl/pliki/plik/zalacznik-nr-1-1546870215.docx

