
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO REKRUTACJA 
 

Zgodnie z 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 zwanego dalej RODO Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie informuje, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie z siedzibą          
  ul. Szkolna 8, 43-512 Bestwina. 
 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marta Mańdok-Bury,                   
   e-mail: bestwinka@gbpbestwina.eu, tel. 798 054 667. 
 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji 
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 

 w odniesieniu do danych zawartych w art. 22¹ Kodeksu Pracy – ustawa z dnia 26.06.1974 r. – 
Kodeks Pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 w odniesieniu do dodatkowych danych – wyrażona przez Panią/Pana zgoda – zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a RODO 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest obligatoryjne, ich nieprzekazanie 
spowoduje niemożność realizacji procedury rekrutacji. 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych dodatkowych danych, innych niż wymagane przepisami 
prawa, przetwarzamy je na postawie Pani/Pana zgody. Jeśli zatem nie wyraża Pani/Pan zgody na ich przetwarzanie 
prosimy nie umieszczać ich w dokumentach aplikacyjnych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili 
wycofania przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie będą one niezwłocznie 
usunięte. 

W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej 
przetwarzane jako dane osobowe pracownika. 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
 

Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

Posiada Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. 
Stawki2) – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych was dotyczących narusza przepisy RODO 
 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.  

 

Bestwina ………………………………..                                                 Przyjąłem/am do wiadomości …………………………………………… 
 



Dopisek niezbędny na CV 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.         
(Dz. Urz. UE L 199 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwinie 
moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 

 


