
 Załącznik do ogłoszenia  
o naborze na stanowisko sprzątaczki  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Jaki podmiot prawny (administrator) będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe? 

Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1B, 98-273 Klonowa, NIP 827-20-11-921, 

tel. 43 820 84 50, email: gok@klonowa.pl, zwany dalej Administratorem Danych. 

2. Do jakich celów będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe? 
 

Pani/Pana dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu przeprowadzenia rekrutacji. 
 

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać? 

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższego celu. 

Administrator Danych będzie przetwarzał w szczególności: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w procesie rekrutacji jest 

art. 221 Kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania ewentualnych dodatkowych danych 

osobowych (niewymaganych przez Kodeks pracy), jest Pana/Pani zgoda. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak w przypadku jej niewyrażenia nie ma możliwości 

udziału w przeprowadzanym naborze. Zgoda może zostać przez Pana/Panią wycofana 

w każdym momencie procesu rekrutacji, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej moich 

dodatkowych danych osobowych, nie wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, 

dostarczonych przeze mnie podczas rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

 

___________________________ 
data i podpis kandydata 

 

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe? 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem dokumentów 

papierowych. 

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe? 

Pana/Pani dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 

6. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi? 

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do 

danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. 

7. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe? 

Pana/Pani dane będziemy przechowywać wyłącznie przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

8. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iodo.kultura@klonowa.pl 

mailto:gok@klonowa.pl

