
Klauzula informacyjna wobec osób ubiegających się o zatrudnienie 

 

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy 

Wejherowo (dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2, 

reprezentowanym przez Dyrektora BCK. 

2. Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: 

iod@bckgw.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na 

podstawie art. 22
1
 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych 

na podstawie art. 6 § 1a i c RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej BCK będą 

mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych przez przepisy prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu 

rekrutacji, a w przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w 

procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika 

Administratora. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 

8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obowiązkowe, 

a w pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych 

obowiązkowych zawarcie umowy nie będzie możliwe. 

11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, Pani/Pana dane nie będą 

podlegać profilowaniu. 
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