
KLAUZULA INFORMACYJNA  

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

dot. naboru na wolne stanowiska w MPBP 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego, Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów, reprezentowana przez dyrektora Kamilę 

Szuszkiewicz-Czekałę. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego, Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów jest Justyna Strzelczyk-Leśniak, tel. 74 64 64 639, e-

mail: jstrzelczyk@mbp.dzierzoniow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia kandydata na stanowisko informatyka 

w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Rynek 2, 58-200 

Dzierżoniów. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040), 

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U.  z  2019  r.  poz. 1479), 

3) udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  

5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt. 3, a po tym czasie zostaną zniszczone. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych 

osobowych  lub żądanie ich usunięcia nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wzięcia 

udziału w naborze na stanowisko informatyka w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego, Rynek 2, 58-200. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną. 


