Załącznik Nr 1
do ogłoszenia o konkursie na stanowisko
Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – konkurs na stanowisko
dyrektora

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Bartoszyce, Pl. Zwycięstwa 2,
11 – 200 Bartoszyce jest Wójt Gminy Bartoszyce (dalej: ADO), z którym kontakt mailowy jest
możliwy pod adresem: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Rozpatrzenie złożonych dokumentów na konkurs dotyczący stanowiska dyrektora
i skontaktowanie się z Kandydatem w celu przeprowadzenia dalszego postępowania
konkursowego.
DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY:
Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, obywatelstwa, posiadania pełnej
zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej
opinii, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu email albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Będziemy przetwarzać te dane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*.
Podanie informacji o karalności tj. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe jest
obowiązkowe i wynika z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 10 RODO.
Natomiast podanie w CV wszelkich dodatkowych danych, np.: informacji o stanie zdrowia,
o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej, zainteresowaniach, wizerunku i innych, jest
dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Kandydata
z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
1) W przypadku nie spełniania wymagań formalnych lub nie przejścia Kandydata do
kolejnego etapu dokumenty aplikacyjne zostaną niezwłocznie zniszczone jednak nie
później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
2) W sytuacji spełnienia wymagań formalnych oraz wpisania do protokołu z posiedzenia
Komisji dane osobowe pozostałych Kandydatów będą przechowywane przez okres
1 miesiąca od dnia powołania wybranego Kandydata na stanowisko dyrektora. Po upływie
ww. okresu dokumenty pozostałych Kandydatów zostaną zniszczone.
3) Dokumenty aplikacyjne Kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora
zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przetwarzane zgodnie z przepisami
prawa.
INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH:
Informacja o wyniku konkursu w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz
uzasadnienia wyniku konkursu udostępniania będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Bartoszyce, na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Bartoszyce, w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Galinach oraz Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w Bezledach,
w związku z czym odbiorcą danych osobowych, może być każda osoba, która zapozna się
z powyższą informacją.
Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz ADO,
takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania
z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.
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PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres
korespondencyjny ADO lub na adres e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Poza tym Kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami
RODO.
KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH:
ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w zakresie ochrony danych
osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ugbartoszyce.pl

* Rozporządzenie 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 (dalej: RODO)
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