
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku z naborem na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego 

- na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

Na podstawie 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 (“RODO") informujemy, że; 

 
 

ADMINISTRATOR 
DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: 

 Centrum Kultury w Kluczborku, ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 12 68, 
adres e-mail:  sekretariat@ck.kluczbork.pl 

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku, ul. Miarki 2, 46-200 Kluczbork,                            
nr tel. 77 418 26 12, adres e-mail: sekretariat@biblioteka.kluczbork.pl 

 Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku,  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 
418 27 07, adres e-mail; muzeum@kluczbork.pl 

 
INSPEKTOR 

 OCHRONY DANYCH 

Administratorzy danych osobowych, Centrum Kultury w Kluczborku oraz Muzeum im. Jana Dzierżona 
w Kluczborku, wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może 
się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 
poprzez adres e-mail: rodo@kluczbork.pl lub pisemnie na adres siedzib Administratorów. 
Z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku może Pani/Pan 
skontaktować się osobiście w siedzibie Administratora, telefonicznie pod nr tel. 77 418 26 12, 77 418 
2034, poprzez e-mail: sekretariat@biblioteka.kluczbork.pl lub listownie na adres siedziby 
Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

 
CELE 

PRZETWARZANIA              
I PODSTAWA PRAWNA 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków 
Administratora oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c  RODO 
w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawą z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia 
rekrutacji na aplikowane stanowisko pracy. 

 
 

ZAKRES 
PRZETWARZANYCH 

DANYCH 

Zgodnie z art.22¹ §1 Ustawy Kodeks pracy zakres danych osobowych niezbędnych do 
przeprowadzenia rekrutacji obejmuje: 

 imię (imiona) i nazwisko, 

 data urodzenia, 

 dane kontaktowe, 

 wykształcenie, 

 kwalifikacje zawodowe, 

 przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 
W przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza wymieniony 
powyżej zakres przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce na podstawie Pani/Pana 
zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.   

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe  będą udostępniane członkom Komisji Konkursowej oraz organom 
publicznym tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na 
aplikowane stanowisko pracy, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przechowywanie danych na 
potrzeby przyszłych rekrutacji. W tym przypadku okres przechowywania Pani/Pana danych wyniesie 
1 rok.   

 
 
 
 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 
prawa, przysługuje Pani/Panu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego powyżej; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do przenoszenia danych; 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podanych na podstawie art.6 ust.1 lit. a 
lub/i art.9 ust.2 lit. a RODO,  przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność                
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 
wycofaniem; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –            
w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

INFORMACJA                         
O DOWOLNOŚCI                

LUB OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w oparciu o przepisy 
Kodeksu Pracy oraz dobrowolne w pozostałym zakresie. 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku z naborem na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego 

- na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

Na podstawie 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 (“RODO") informujemy, że; 

INFORMACJA                        
O PROFILOWANIU 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


