
ZGODA NA UCZESTNICZENIE W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
 

Imię i nazwisko ...............................................………………………………………………………………………….…......……. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji (naboru) na wolne 
stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie. 
 
Administrator informuje, że niniejsza zgoda może być w każdym czasie wycofana, poprzez złożenie pisma w sekretariacie 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie lub przez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: 
dyrekcja@biblioteka.chorzow.pl.  Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie niniejszej zgody, przed jej wycofaniem. 
 
  
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informuję, że: 
 
1) administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie, ul. Sobieskiego 8, 41-500 

Chorzów; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : adres e-mail: iod@biblioteka.chorzow.pl; 

3) odbiorcami danych osobowych mogą być: firmy obsługujące system kadrowo – księgowy oraz Urząd Miasta Chorzów; 
4) dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda 

oraz zgodnie z Kodeksem Pracy z 26 czerwca 1974r. 
5) dane osobowe będą przechowywane przez trzy miesiące od czasu ogłoszenia wyników naboru na stanowisko urzęd-

nicze; 
6) osoba wyrażająca zgodę posiada 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, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.; 

7) jeśli Pan / Pani uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, istnieje 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w naborze na wolne 
stanowisko pracy; 

9) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie będą też przet-
warzane w sposób zautomatyzowany i nie będę podlegały profilowaniu; 

 

 
 
 
 

 
_________________________     _________________________ 
data                     podpis 
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