
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
W związku z. art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), 
zwanym RODO, informujemy że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w 
Opocznie jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. 
Staromiejska 6, 26-300 Opoczno. 

2.  Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony 
Danych, którym jest Dariusz Badura tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym w celu realizacji procesu 
rekrutacji na stanowisko na kandydata dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stefana 
Janasa w Opocznie. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze), na podstawie  z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz regulaminu komisji 
konkursowej. 

5. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia konkursu na 
kandydata na  stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stefana Jansa w 
Opocznie, a  także przez okres 3 miesięcy po zakończeniu konkursu. W przypadku, gdy 
w wyniku konkursu nie zostaniesz wyłoniona/y jako kandydat na stanowisko dyrektora,  
Twoje dane po upływie 3 miesięcy zostaną zniszczone, a w przypadku gdy zostaniesz 
kandydatem dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 
obowiązującego prawa. 

6.  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe komisji konkursowej, innym organom 
państwowym które z przepisów prawa mogą takie dane otrzymać oraz podmiotom, 
którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom 
usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych zawartych z nami i tylko zgodnie z naszymi 
poleceniami.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

8.  Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do żądania 
usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) , prawo wycofania 
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w zakresie danych 
wymagających zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz 
adres korespondencyjny, nasz adres mailowy. 

9. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
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