Klauzula informacyjna – kandydat do pracy w Bibliotece Śląskiej
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady Europy 1, 40 – 021
Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl.
2. Pani / Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 221. § 1 Kodeksu pracy; dalej KP), natomiast inne
dane wybiegająca poza opisany wyżej zakres z art. 221. § 1 KP, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na
gruncie Kodeksu pracy art. 221a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto, zgodnie z art. 221b
§ 1KP, w przypadku danych szczególnej kategorii zgoda może stanowić podstawę przetwarzania takich danych
przez pracodawcę (określonych w art. 9 RODO) wyłącznie wtedy, gdy ich przekazanie następuje z inicjatywy osoby
ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych, które podałam / -em z własnej inicjatywy, a które
wykraczają poza zakres z art. 221. § 1 KP.
Zaznaczyć X właściwe pole:
TAK

NIE

4. Kategorie danych, które będą przetwarzane:
a) imię (imiona) i nazwisko kandydata,
b) datę urodzenia,
c) dane kontaktowe wskazane przez kandydata,
d) wykształcenie,
e) kwalifikacje zawodowe,
f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym (przy czym dane z podpunktów od 4 d) do 4 f) pracodawca może
pozyskać gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).
Podanie innych danych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych). W Bibliotece Śląskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw (tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail:
iodo@bs.katowice.pl).
9. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych: dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone po
zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższą klauzulą informacyjną zgodną z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
………………………………
data

…………………………………
czytelny podpis

