Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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, s. 1) przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MiejskoGminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie z siedzibą 98-400
Wieruszów, ul. Klemensa Wierusza 7-9, reprezentowana przez Dyrektora, email dyrektor@mgbpwieruszow.pl;
2) inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława
Reymonta w Wieruszowie jest Pan Arkadiusz Zarębski email: iod@mgbp-wieruszow.pl;
3) dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na
prowadzenie zajęć wychowawczo-czytelniczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe nie będą
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 22 531 03 00
w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
8) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym
ubieganie się o podpisanie umowy zlecenie na prowadzenie zajęć wychowawczo-czytelniczych,
o których mowa w pkt. 3 z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Władysława Reymonta
w Wieruszowie.
9) administrator nie zamierza przekazywać Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych;
10) w oparciu o Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

.

…………………………….
podpis kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych
na prowadzenie zajęć wychowawczo-czytelniczych, przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im.
Władysława Reymonta w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Klemensa Wierusza 7-9, w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
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podpis kandydata

