
Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 221  §1 i 4 Kodeksu pracy oraz art.13 RODO uprzejmie informuje, że:  
1) Administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na poniżej 
zamieszczone ogłoszenie rekrutacyjne jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu  
w Szczurowej ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa                    
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: : inspektor@cbi24.pl 

3) Dane osobowe kandydatów do pracy w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 
w Szczurowej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy - 
wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach. 
4) Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do 
pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane 
5) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 22 1 §1 i 4 Kodeksu pracy  art.6 
ust. 1 lit. c i f RODO, zatem osoba odpowiadająca na poniżej zamieszczone ogłoszenie 
rekrutacyjne jest obowiązana do ich podania. Nie jest to obowiązek prawny, jednakże brak 
podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. 
6) Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia, w wyniku 
niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego oraz dane osób, które nie podały wymaganych  
w niniejszym ogłoszeniu danych i informacji – nie będą dalej przetwarzane i zostaną 
zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.  
7) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 
8) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9) Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie 
usunięte. 
10) Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, 
sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych 
kontaktowych. 
 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265), art. 6 ust. 1 lit. b, 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016). 


