Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o konkursie na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Padwi Narodowej
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PADWI NARODOWEJ
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@padewnarodowa.com.pl
lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procedury
konkursowej na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej, a w
przypadku wybranego kandydata w celu zawarcia umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2
lit. b, g, h RODO, Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł
ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest
obowiązkowe, jest warunkiem udziału Pani/Pana w procedurze konkursowej. W pozostałym
zakresie podanie danych jest dobrowolne.
7. W przypadku danych przekazanych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego
dokonano przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz
zgłoszenia kandydatów nie wybranych w toku postępowania należy odebrać osobiście u urzędzie
gminy w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników konkursu w BIP Urzędu Gminy
w Padwi Narodowej. W przypadku ich nieodebrania w siedzibie urzędu, zostaną odesłane na
adres zwrotny kandydata.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych
prawo żądania ich sprostowania,
prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.

………………………………
podpis kandydata

