ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L
z 2016 r. Nr 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w
złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy –
specjalisty ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.
Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.

……………………………………………………………………
Data, czytelnie imię i nazwisko

KLAUZULA INFORMACYJNA

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 (Dz. Urz. UE L
z 2016 r. Nr 119, s. 1) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława
Lubosza z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Zamkowa 5.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Bolesława Lubosza z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zamkowej 5.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława
Lubosza jest pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza,
iod@biblioteka.tgory.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy – specjalisty ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni po zakończeniu
procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. funduszy zewnętrznych i zamówień
publicznych, następnie zostaną zniszczone na podstawie protokołu zniszczenia.
6. 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 , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w procedurze
naboru na wolne stanowisko pracy. Jest Pani/Pan zobowiązany/-a do ich podania w zakresie
określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych, a konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie
odrzucenie złożonej oferty i protokolarne zniszczenie dokumentów aplikacyjnych. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania – nie dotyczy.

Potwierdzenie zapoznania się z informacją
…………………………………………………………..

