
INFORMACJA  W ZAKRESIE  PPRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żnińskiego Domu Kultury 

(zwany dalej ŻDK) z siedzibą przy ul. Pocztowa 15, 88-400 Żnin, adres email: 

biuro@zninskidomkultury.pl, nr tel. 52 30 20 517. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można 

kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl 

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 9 ust.2 lit. b) RODO oraz na podstawie ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DZ. U. z 2019 r. poz. 1040).  

        W zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości -na  

podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

  4) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

 5) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO), 

 6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych      

   skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

   7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu  

procedury naboru, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania 

zgody, lecz nie dłużej niż przez okres podany powyżej. 

 

 

                                     ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żniński Dom Kultury            

w Żninie dla potrzeb prowadzonych kolejnych rekrutacji. 

 

     ………………………………………. 
                                                                                                         Imię, nazwisko   
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