Załącznik nr 3 do ogłoszenia

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Zgodnie 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) zwanego dalej „RODO” informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Myszyńca, dane
kontaktowe: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni dr Bartosz Mendyk, dane kontaktowe
iod@drmendyk.pl lub tel. 507-054-139
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Myszyńcu.
4. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit c) RODO (obowiązek prawny)
wynikający z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora instytucji kultury..
5. Podanie przez Państwa wymienionych powyżej danych jest obowiązkowe. Niepodanie
wymaganych danych będzie rozpatrywane przez powołaną komisje konkursową, która
podejmie uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do
postępowania konkursowego.
6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem członków
komisji konkursowej jak też osób upoważnionych przez Administratora do ich
przetwarzania w ramach wykonywania służbowych obowiązków.
7. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie dla celów
związanych z prowadzonym konkursem i ewentualnym powierzeniem stanowiska
Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu w przypadku, gdy
zostanie Pani/Pan wyłoniona/y w wyniku konkursu jako kandydat.
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu, a później
przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.
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9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;


w ograniczonym zakresie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo do sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO.
11. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. Państwa dane nie będą przekazywane zarówno do Państwa trzeciego jak i
organizacji międzynarodowej.

