
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Stargardzkie Centrum Kultury (dalej 
SCK) z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 
dane kontaktowe: tel.  +48 91 578 32 31, sekretariat@sck.stargard.pl 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych – Łukaszem Rozesłańskim, pod adresem 
iod@sck.stargard.pl lub osobiście w siedzibie SCK.  

3. Pani/a dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na 
podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane 
przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą 
przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 
6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem 
Pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. 
Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych 
niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie 
jest niezbędne. 

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie 
bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 

6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które 
uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą 
być udostępnione kurierom lub operatorom pocztowym. 

7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia  procesu rekrutacji. 
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 

sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje 
ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania 
się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 
podstawy przetwarzania.  

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 
przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 


