
Zał. 1. Klauzula RODO dla kandydata do pracy  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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.U.UE.L.2016.119.1.) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 
Dyrektor Mediateki-Biblioteki Miejskiej w Wieliczce  

2. W Mediatece  - Bibliotece Miejskiej w Wieliczcce został wyznaczony Inspektor 
Danych Osobowych. Kontakt z nim jest możliwy za pomocą adresu email: 
iod@biblioteka.wieliczka.eu lub telefonicznie: 12 385-88-11 wewn. 503.  

3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Mediatece–Bibliotece 
Miejskiej w Wieliczce na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie 
dłuższy niż do 30.09.2022 r. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez 
Mediatekę-Bibliotekę Miejską w Wieliczce. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych 
osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo 
wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych 
osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji; 

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, 
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy 
w Mediatece-Bibliotece Miejskiej w Wieliczce 

 
....................................................... 

                                    Podpis kandydata do pracy     

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby aktualnych 
procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Mediatekę-Bibliotekę Miejską w 
Wieliczce, Plac Mieczysława Skulimowskiego 3 

 

…………………………………………………………………………                                                                              …………………………………..…………    

       Czytelny podpis kandydata do pracy                                                                                                 Miejscowość i data 


