
Klauzula informacyjna dla Uczestników postępowania rekrutacyjnego 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)- informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi (dalej: 
GOKiS) z siedzibą: ul. Krakowska 53; 32-089 Wielka Wieś. 
Kontakt z GOKiS – tel.: 12 419-19-21; e-mail: gokis@wielka-wies.pl 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w GOKiS jest:  Agnieszka Madoń  
e-mail: madon.rodo@gmail.com  
 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postepowaniem konkursowym - na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.). W pozostałym 
zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą. 

 
3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. spoza UE. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie 
przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą 
przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną 
dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

 
7. Ma Pan/ Pani prawo: dostępu do danych swoich (na podstawie art. 15 RODO),do sprostowania danych (na 

podstawie art. 16 RODO), do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), 
do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 
RODO), do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

 
8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek wzięcia udziału w 

postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest 
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie 
wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora. 

 
 
Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 
 
 …………………………….       ………………………………………… 
   miejscowość i data               czytelny podpis Uczestnika 
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