
KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ OŚWIADCZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH I WIZERUNKU KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE NA

STANOWISKU DYREKTORA MUZEUM SAMORZĄDOWEGO POD NAZWĄ „MUZEUM ZIEMI
KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W ORGANIZACJI”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata ubiegającego się
o zatrudnienie na stanowisku dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi

Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”, zwanego dalej Muzeum

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 , zwanego dalej „RODO”, informuje się, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wykonujący
z mocy art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
uprawnienia zwierzchnika służbowego kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO,
b) art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1040, z

późn.zm.), zwanej dalej Kodeksem pracy / w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum;
3) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle: adres
korespondencyjny: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200
Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: izabela.krauze@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku braku nawiązania stosunku pracy - przez okres 5 lat po upływie roku w którym
zakończono konkurs (kategoria archiwalna B 5),

b) w przypadku nawiązania stosunku pracy – w ramach akt osobowych, przez cały okres
zatrudnienia a następnie okres 10 lat po ustaniu stosunku pracy;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; brak podania danych
osobowych skutkuje odmową udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum;
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych w przypadkach
przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa (w tym organom kontroli i ochrony prawa);
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.”

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą praw i obowiązków
związanych z przetwarzaniem podanych przeze mnie danych osobowych:

Kędzierzyn-Koźle, dnia  ……………. …………………………
(podpis kandydata )

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a


…………………………………… ………………………………….
(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

……………………………………
(adres zamieszkania)

Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalonego w postaci zdjęcia
fotograficznego wizerunku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku

dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”, zwanego dalej Muzeum

1. Wyrażam zgodę na  przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
zgodnie z przepisami 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, w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum.

Wyrażam zgodę na  przechowywanie przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle podanych przeze
mnie danych osobowych:

1) w przypadku braku nawiązania stosunku pracy - przez okres 5 lat po upływie roku w którym
zakończono konkurs ( kategoria archiwalna B 5),

2) w przypadku nawiązania stosunku pracy – w ramach akt osobowych, przez cały okres zatrudnienia
a następnie  okres 10 lat po ustaniu stosunku pracy;

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle moich danych
osobowych pozyskanych w drodze wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej
pracy i nauki w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej
opinii, dla potrzeb procesu konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum;

3. Niniejszym udostępniam Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle, mój wizerunek utrwalony w postaci  zdjęcia fotograficznego i wyrażam
zgodę na jego przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum.
Wyrażam zgodę na  przechowywanie przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle mojego wizerunku
utrwalonego w postaci  zdjęcia fotograficznego:
1) w przypadku braku nawiązania stosunku pracy - przez okres 5 lat po upływie roku w którym

zakończono konkurs ( kategoria archiwalna B 5),
2) w przypadku nawiązania stosunku pracy – w ramach akt osobowych, przez cały okres zatrudnienia

a następnie  okres 10 lat po ustaniu stosunku pracy.

…………………………………
(podpis kandydata )

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a

