
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury                                                              

w Dobrej z siedzibą w Dobrej 

 

 

………………………        .…………………., dnia ……………... 

imię i nazwisko     miejscowość,   data 

……………………… 

adres 

……………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC KANDYDATA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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) informuję, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Dobra, mający siedzibę w Dobrej 233, 

34-642 Dobra. 

2. Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail 

wojt@gminadobra.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan 

skontaktować poprzez email iod@gminadobra.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu 

rekrutacji. 

5. Podanie danych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji jest wymogiem ustawowym i wynika 

z art. 221Kodeksu Pracy (Dz. U. Z 2020r., poz. 1320 ze zmianami). 

6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne 

i wymaga Pani/Pana jednoznacznie wyrażonej zgody. 

7. Za Pani/Pana dobrowolną zgodą, dane mogą być również pozostawione i przetwarzane w bazie 

kontaktów do pracy na poczet przyszłych procesów rekrutacji.  

8. W przypadku wyrażenia zgodny na poczet przyszłych procesów rekrutacji Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane w bazie kandydatów do pracy, zgodnie z jednolitym 

rzeczowym wykazem akt organów gminy. 

9. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

10. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, usunięcia po upływie wskazanych 

okresów oraz prawo żądania ich sprostowania. 

12. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody 

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

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

13.  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Dane do zgłoszenia skargi: 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, Telefon: 22 860 70 86. 

14. Pani/Pana dane są niezbędne, gdyż brak ich podania wiąże się z niemożliwością realizacji 

celów, o których mowa w punkcie 4. 

15. Wyniki konkursu są upubliczniane. Jeśli Pani/Pan wygra konkurs dane osobowe (Imię, 

Nazwisko, miejscowość) zostaną upublicznione na stronie BIP Urzędu Gminy Dobra 

i tablicach ogłoszeń UG Dobra i GOK Dobra.    

        

……………………………… 

        czytelny podpis 


