
 
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 11/2018 
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Kędzierzynie-Koźlu z dn. 23 maja 2018 r. 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna                   
w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mbpkk.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie 
dłużej niż przez okres 2 lat. 

5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa                                       

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 
 
 
 
 
Zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy oraz wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Data i podpis……………………………………………………………….. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
……………………………………      …………………………………. 
       (imię i nazwisko)                  (miejscowość, data) 

 
  

…………………………………… 
      (adres zamieszkania) 

 

Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalonego w postaci zdjęcia 
fotograficznego wizerunku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, w celu przeprowadzenia naboru kandydatów ubiegających się o 
zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.  

Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu podanych 
przeze mnie danych osobowych: 
1) w przypadku braku nawiązania stosunku pracy - przez okres 2 lat po upływie roku, w którym zakończono 

nabór,  
2) w przypadku nawiązania stosunku pracy – w ramach akt osobowych, przez cały okres zatrudnieni,  

a następnie okres 10 lat po ustaniu stosunku pracy. 
 
2. Niniejszym udostępniam Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Rynek 3, 47-200 
Kędzierzyn-Koźle, mój wizerunek utrwalony w postaci zdjęcia fotograficznego i wyrażam zgodę na jego 
przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu w celu przeprowadzenia naboru 
kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.  
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu mojego 
wizerunku utrwalonego w postaci zdjęcia fotograficznego: 
1) w przypadku braku nawiązania stosunku pracy - przez okres 2 lat po upływie roku, w którym zakończono 

nabór,  
2) w przypadku nawiązania stosunku pracy – w ramach akt osobowych, przez cały okres zatrudnienia,  

a następnie okres 10 lat po ustaniu stosunku pracy.  
 
 

                                                                                                          ………………………………… 
                (podpis kandydata ) 
 


