
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informuję, 
iż: 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, 

zwany dalej Administratorem. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: ckis@ckis.konin.pl lub 
telefonując pod numer: (63) 243 63 50/51. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się 
Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail: iod@ckis.konin.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Państwa 
dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. W czasie rekrutacji Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcą oraz do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie 
jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie przez Pana/Panią danych osobowych określonych w art. 221 § 1 ustawy z 
dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Możecie państwo również podać inne dane osobowe, które Państwa 
zdaniem mogą mieć wpływ na ocenę państwa oferty (np. zdjęcie, referencje itp.), jednak nie jest to warunkiem udziału w 
rekrutacji czy ewentualnego zatrudnienia. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami: 
 

 
……………………………………………… 
(data i podpis kandydata do pracy) 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora - Centrum Kultury 
i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin - moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji, tj: 
danych osobowych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz innych danych 
osobowych, które dobrowolnie i z własnej inicjatywy przekazuje Administratorowi na potrzeby procesu rekrutacji.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. promocji i marketingu, 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) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 z późn. zm.). 

............................................... 

(data i podpis kandydata do pracy) 
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