Załącznik Nr 3
Do Procedury naboru
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA –
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO
informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana podanych przez Panią/Pana w związku z prowadzonym
procesem rekrutacyjnym jest „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
Dane kontaktowe Instytucji: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
Tel. 42 60 06 111, adres e-mail biuro@ec1lodz.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
3) Pani/Pana dane osobowe, w tym dokumenty ofertowe złożone w toku rekrutacji i niewykorzystane do
zawarcia umowy o pracę zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia innego
kandydata bądź rozstrzygnięcia rekrutacji;
4) Pani/Pan posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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 lub
elektronicznej na adres mailowy biuro@ec1lodz.pl;
5) Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom, w tym do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.;
6) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
7) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pan może zwrócić się do
Instytucji z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
9) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 692 101 088 lub mailowo:
ido@ec1lodz.pl
Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a

……………………………………………………………..…...
/imię i nazwisko/

przystępując do naboru na wolne stanowisko pracy na podstawie Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Procedury
naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
o ś w i a d c z a m , że:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Administratora, którym jest „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi moich danych osobowych
w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ....................................................................... a także
przyszłej rekrutacji na to stanowisko przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia innego kandydata
bądź rozstrzygnięcia rekrutacji.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

………………………………….
miejscowość, data

………………………………….
podpis

