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WZORY ZGÓD I KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY REKRUTACJI  
W MIEJSKIM DOMU KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ 

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem na stanowiska pracy w Miejskim Domu Kultury 
prosimy o przesyłanie CV i/lub innych dokumentów aplikacyjnych na adres: 
mdk@mdk.bielsko.pl 
 
W przypadku chęci uczestniczenia Państwa aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji 
prosimy o wyrażenie zgodny w treści dokumentów aplikacyjnych (lub na poniższym 
formularzu)  zgodnie ze wzorcem. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych 
przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12. 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na 
potrzebny rekrutacji w MDK w Bielsku-Białej.  

 
___________________________ ___________________________ 
                         Data              Podpis  
     
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana 

dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, e-mail: 

mdk@mdk.bielsko.pl,  nr tel.: 33 829 76 50 reprezentowany przez Dyrektora. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dbającym o ochronę powierzonych nam przez 

Panią /Pana danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub 

poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem 

„Inspektor Ochrony Danych”.  

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - 

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów), która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach, jeżeli 

wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w 

dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 221 § 1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy – Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie: imię 

(imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz wykształcenie, kwalifikacje 

http://www.mdk.beskidy.pl/
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zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia (gdy są ono niezbędne do wykonania 

pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku), dodatkowe dane osobowe, 

jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów.  

4) Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 

RODO (tj. np. dane o stanie zdrowia, przynależności związkowej, przekonaniach 

religijnych) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie zgodnie z art. 9 ust. 2 

RODO, która może zostać odwołana w dowolnym momencie. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę na podstawie 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 

późn. zm.). W przypadku umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b. – chęć 

zawarcia umowy.  

6) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 
pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 
Państwa innych danych jest dobrowolne. W przypadku danych wymaganych prawem, lub 
niezbędnych do zawarcia umowy ich nie podanie będzie wiązało się z odrzuceniem 
aplikacji 

7) Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przewidzianym 
prawem, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

8) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do 1 miesiąca od zakończenia procesu 
rekrutacji (chyba, że wyrażono zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji – wtedy do 
odwołania zgody lub przez okres 12 miesięcy). Po tym terminie, w przypadku 
wcześniejszego nie odebrania przez Panią/Pana dokumentów, zostaną one zniszczone. 

9) W okresie prowadzonego naboru posiada Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do udostępnionych danych osobowych, 

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- prawo do przenoszenia danych,  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

10) Posiada także Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

11) Informuję Panią/Pana o przysługującym prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby odwołać zgodę należy przesłać 
informację o treści „Odwołanie zgody na rekrutację” na adres e-mail mdk@mdk.bielsko.pl lub 
iod@mdk.bielsko.pl. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

13) Jeśli z jakiś powodów powyższe informacje nie będą kompletne, każdorazowo brakujące 

informacje Administrator przekaże w odrębnym dokumencie, przed pozyskaniem danych 
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