załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr …./2021
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia …….2021 r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w postępowaniu konkursowym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych
przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, z siedzibą w Krakowie os. Górali 5.

……………

data i podpis kandydata

Informacja Administratora - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119
z 4.05.2016 r. ze zm.), zwanego dalej „RODO”.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak
będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.krakow.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida,
z siedzibą w Krakowie os. Górali 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
w postępowaniu konkursowym jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), art. 16 ust. 3e ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2019 r., poz. 724).
3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym:
a) operatorowi pocztowemu w zakresie danych kontaktowych,

b) członkom komisji konkursowej w zakresie danych zawartych w ofercie.
4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane przez okres trwania
postępowania konkursowego, a po upływie miesiąca od zakończenia postępowania
konkursowego wszelkie dane i dokumenty dostarczone przez kandydatów, którzy nie zostaną
wybrani w postępowaniu konkursowym będą odesłane na wskazane przez nich adresy,
z zastrzeżeniem, że ich dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu
do korespondencji będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot.
archiwizacji. Natomiast dane osobowe osoby wybranej w postępowaniu konkursowym będą
przetwarzane przez okres trwania zatrudnienia na stanowisku objętym postępowaniem
konkursowym, a po tym okresie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa dot. archiwizacji.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
Pani/Pana prawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w ogłoszeniu
o konkursie jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zapoznałem się

………………………

/data i podpis kandydata

